
 
 שפחה בבאר שבעבית משפט לענייני מ

  

  95724-52-05תמ"ש 

 5505105105 ש"תמ

 55/7105105 ש"תמ

 20777157105 ש"תמ
 

                                                             

 תיק חיצוני:    

  

 16מתוך  1

                               1 
בפני 

: 
 סגן הנשיאה, השופט אלון גביזון כב' 
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                                                XXX 

 

  

 

 

 

 פסק דין

 

 

 1 בפני ארבע תובענות רכושיות שהתנהלו בין הצדדים:

 2 

 3"( התובעתע"י האשה )להלן: " 51.2.5262תובענה אשר הוגשה ביום  -01/50-45-24תמ"ש  .6

 4לחוק יחסי ממון בין בני זוג  66שית ומתן סעדים עפ"י סעיף ואשר עניינה תובענה רכו

 5 "(.החוק)להלן: " 6711-התשל"ג

 6הגישה האישה  כתב תביעה מתוקן,  שכותרתו  " רכושית, איזון  51.62.5261יוער כי ביום 

 7 ". 6711-משאבים לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג , תשל"ג

 8 

 9"( הנתבעע"י הבעל )להלן: " 1.62.5262יום  תובענה אשר הוגשה ב – 24-24-//14תמ"ש  .5

 10 ואשר עניינה פירוק שיתוף בנכסי מקרקעין ) בית ודירה ( ותכולתם.

 11 

 12ע"י הנתבע שעניינה חיוב בדמי  1.62.5262תובענה אשר הוגשה ביום  -1421-24-24תמ"ש  .1

 13 שימוש ראויים ביחס לבית המגורים של הצדדים.

 14 
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 1ע"י התובעת לדמי שימוש  51.1.5265הוגשה ביום  תובענה אשר -21-/4-/5277תמ"ש  .4

 2"( ,   העסק" או "החברה בע"מ ) להלן : " XXX -ראויים ביחס למבנה המשמש את העסק

 XXX. 3ב XXX וביחס לדירה המשותפת לצדדים שברח' 

 4 הוגש כתב תביעה מתוקן לצורך צירוף החברה כנתבעת נוספת. 52.66.5265יוער כי ביום 

 5 

 6 ני :רקע עובדתי ודיו

 7 

 8"( נישאו זל"ז כדמו"י ביום בני הזוג" או "הצדדיםהתובעת והנתבע )שיקראו להלן יחדיו: " .6

 9 .2012 -תגרשו זמ"ז בג"פ בוה 61.1.6711

 XXX ,10ו  XXX ,XXXמנישואיהם אלו נולדו לצדדים ארבעה ילדים, אשר שלושה מתוכם, 

 XXX. 11ידת יל –, הינה קטינה XXXבגרו כבר בעת הגשת התביעה ואילו הבת, 

 12 

 13)תמ"ש בין הצדדים התנהלו הליכים נוספים בפני בעניין משמורת הקטינה והסדרי הראייה  .5

 14)תמ"ש תביעה בגין לשון הרע  (,00/76-47-24)תמ"ש , מזונות אשה וקטינה  (17654-47-24

 5/500-15)ע"ר ערעור על החלטת רשם (, 0/1-24-22)תמ"ש , תביעה נזיקית  (47-24-/775

 16 (.21-21-/72/)תמ"ש יעה כספית להשבת הוצאות ותב  (/42-2

 17 

 18 התובעת הינה מורה במקצועה. .1

 19 

 20" החברה)להלן: " XXXח.פ.  –" XXX" המאוגד בחברת "XXXמנהל עסק בשם " 6הנתבע  .4

 21 "(.העסקאו "

 22 

 23 מניות בחברה רשומות ע"ש הנתבע ואילו מניה אחת רשומה ע"ש התובעת. 77

 24 
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 1 כירים בחברה.שניים מילדי הצדדים מועסקים כש

 2 

 3)להלן:  XXXחלקה  XXX, הידוע גם כגוש XXXהעסק ממוקם במבנה המצוי ברח' 

 4 "(.המבנה"

 5, 54.7.5221המבנה בנוי על מגרש המחולק בהסכם פירוק שותפות בין הנתבע ואחיו מיום 

 6)ר': נספח א' לכתב ההגנה המתוקן מהזכויות במגרש.  45%-כאשר לרשות הנתבע הועברו כ

 7 (.21-/4-/5277בתמ"ש 

 8 

 9)להלן:  XXX חלקה XXX, הידוע כגושXXX   לצדדים בית מגורים משותף, המצוי ברח' .2

 10 "(, הרשום על שמם בחלקים שווים.בית המגורים" או "הבית"

 11 

 XXX 12, הידועה כגוש XXX  לצדדים דירה נוספת, הרשומה על שמם בחלקים שווים, ברח' .1

 13 "(.הדירה)להלן: " XXX לקהח

 14 

 15 62.6.5261כיום לצד ג', כאשר באי כח הצדדים מונו בהחלטתי מיום  הדירה מושכרת

 16 ובהסכמת הצדדים ככונסי נכסים לצורך השכרתה.

 17על הדירה רובצת משכנתא, כאשר תשלומי המשכנתא נפרעים מתוך דמי השכירות 

 18 המתקבלים מהשכרת הדירה.

 19 

 20שלר את רו"ח מר אלי , מינה כב' השופט טי44111322362ובמסגרת תמ"ש   54.1.5266ביום  .1

 21אייל כמומחה מטעם בית המשפט לצורך הכנת דוח מקיף אודות הכנסותיו החודשיות של 

 22 הנתבע.

 23ובמסגרת פרוטוקול   236235266בהמשך להחלטה האמורה קבעתי בהחלטתי בדיון מיום  

 24, ובהסכמת הצדדים, כי רו"ח ימונה אף  45127322362משותף שכלל בין היתר את  תמ"ש 
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 1בדיקת שווי החברה לרבות המוניטין נכון למועד הגשת תביעת המזונות, דהיינו יום לצורך 

 2. כמו כן, הנני מיניתי את מר אייל 61.21.66ונכון למועד הגשת תביעת הגירושין  51.22.62

 3אלי לצורך עריכת חוות דעת בכל הקשור לזכויות הסוציאליות של הצדדים לגבי שני 

 4 המועדים שפורטו לעיל.

 5 

 6, מיניתי את מר אליהו טלמון כשמאי מטעם בית המשפט  2362366ן ובהחלטתי מיום כמו כ

 7בית המגורים, הדירה והמבנה העסקי  כולל  -אשר יישום את שווי הנכסים המפורטים לעיל

 8 המגרש.

 9 

 10הוריתי, לבקשת הנתבע ובהעדר  5211362362ובמסגרת תמ"ש   61.66.5266בהחלטתי מיום  .1

 11ומחים יתייחסו בחוות דעתם למיסים אשר עשויים להיות מוטלים תגובת התובעת, כי המ

 12על מי מהצדדים בעת מכירת הנכס בשוק החופשי. הובהר בהחלטה האמורה כי אין 

 13בהחלטה זו כדי לקבוע כי שווי הנכסים לשם ביצוע איזון המשאבים ייקבע בהתחשב 

 14לאחר שהצדדים יטענו במיסים שיחולו על המכירה וכי שאלה זו תבחן בעת מתן פסק הדין ו

 15 לעניין זה.

 16 

 17 .61.6.5265חוות דעת השמאי מר טלמון הוגשה ביום  .7

 18 

 19,  5265362362ותמ"ש  45127322362במסגרת תמ"ש   64.1.5265בהחלטותיי, אשר ניתנו ביום .62

 20הוריתי לשמאי להשלים חוות דעתו ולשום את דמי השימוש הראויים עבור המבנה ברח' 

XXX 21חברה וכן לשום את שווי דמי השכירות הראויים עבור בית  ואשר משמש את ה 

 XXX. 22 המגורים שברח'

 23 

 24ואילו חוות הדעת  1.4.5265וגשה ביום ה XXXחוות הדעת המשלימה ביחס למבנה  שברח' 

 25 .62.4.5265המשלימה ביחס לבית  המגורים הוגשה ביום 
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 1 

 2 .61.62.5265השמאי , מר טלמון, נחקר בחקירה נגדית על חוות דעתו ביום 

 3 

 4 הוגשה חוות דעתו של רו"ח אלי אייל. 56.1.5265ביום  .66

 5 

 6מיניתי את מר אביגדור מזור   45127322362ובמסגרת תמ"ש  1.66.5265בהחלטתי מיום  .65

 7. יחד עם זאת, נוכח XXXב XXXחלקה  XXXגוש  XXXה תעשיה שברח' לצורך מדידת מבנ

 8 55.66.5265מו את המינוי מיניתי תחתיו ביום הודעתו של מר מזור כי אינו יכול לקבל על עצ

 9את מר אברהם דיאמנט כמודד  54.6.5261את מר משה פוגל. בהסכמת הצדדים מיניתי ביום 

 10 "(, תחת מינויו של מר פוגל.המודדמטעם בית המשפט )להלן: "

 11 

 12 .5.4.5261חוות דעת המודד הוגשה ביום 

 13 

 14, 5211362362רוטוקול משותף בתמ"ש ובמסגרת פ 1.4.5261בדיון אשר התקיים ביום  .61

 15 , נחקר המומחה אלי אייל על חוות דעתו.5265362362ו   45127322362

 16 

 17יחד עם זאת, על יסוד הסכמת הצדדים, מיניתי בדיון האמור את פרופ' רמי יוסף כמומחה 

 18"( במקומו של מר אלי אייל , על מנת לשום את שווי המומחהמטעם בית משפט )להלן: "

 19 51.22.62רבות שווי המוניטין שלה נכון למועד הגשת תביעת המזונות, דהיינו יום החברה, ל

 20 .61.21.66ונכון למועד הגשת תביעת הגירושין, דהיינו יום 

 21 

 22כמו כן מיניתי את פרופ' רמי יוסף לצורך עריכת חוות דעת בכל הקשור לזכויות 

 23 הסוציאליות של הצדדים לגבי שני המועדים שפורטו לעיל.

 24 

 25 מינויו של פרופ' רמי יוסף, שחררתי את רו"ח אלי אייל מהמשך חקירתו הנגדית. נוכח
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 1 

 2, אך  את 1.5.5264והיא הוגשה תיק ביהמ"ש  ביום  5136364פרופ' יוסף ערך חוות דעת מיום 

 3 6131362, והיא הוגשה  לתיק ביום    6131362חוות הדעת המתוקנת והמעודכנת  ערך ביום 

 4 ע"י ב"כ הנתבע.

 5ביחס  5235364השיב המומחה לשאלות הבהרה מטעם ב"כ התובעת מיום  5235364ביום 

 6 .731364לחוות הדעת המקורית, והן הוגשו לתיק ביום 

 7ביחס  1365362השיב המומחה לשאלות הבהרה מטעם ב"כ האישה מיום  61365362ביום 

 8 .61.65.5262לחוות הדעת המתוקנת,  והן הוגשו לתיק ביום 

 9 

 10 ערכתי ביקור במבנה. 66.1.5261ביום  .64

 11,  לאחר 26111321365ובמסגרת תמ"ש   55.1.5261בהחלטה מפורטת, אשר ניתנה ביום   

 12ביקור בנכס ובעקבות תמונות שהוגשו לתיק בית המשפט, מצאתי להעתר לבקשת התובעת 

 13למינוי שמאי חדש, וזאת לאחר שעלה כי למבנה קיימת קומה נוספת, דבר אשר לא קיבל 

 14 יחסות בחוות דעתו של השמאי מר טלמון.ביטוי והתי

 15 

 16מיניתי את מר עודד האושנר כשמאי  45127322362במסגרת תמ"ש  6131361בהחלטתי מיום   .62

 XXX . 17ב XXXדעת בדבר שווי מבנה התעשיה ברח'מטעם בית המשפט על מנת שיגיש חוות 

 18)שבנוסף לקומת  הוריתי לשמאי כי במסגרת חוות דעתו יתייחס לשווי המבנה כולל קומה ב'

 19 הקרקע וקומה א'(.

 20 וכן קבעתי כי המומחה יהא רשאי, לפי שיקול דעתו, להיכנס פיזית לקומה ב'. 

 21ונסרקה  61.5.5264הוגשה  לתיק ביהמ"ש ביום  6535364חוות דעתו של מר האושנר  מיום 

 22 .6131364בשנית  לתיק ביום 

 23והיא הוגשה  לתיק ביהמ"ש   62365364המומחה מר האושנר ערך חוות דעת משלימה ביום 

 24, וזאת ביחס לשווי המבנה נכון למועדי הקרע הנטענים )דהיינו, יום   6.6.5262ביום 

 25 (.61.1.5266ויום  51.2.5262
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 1, והן 5132364השיב מר האושנר לשאלות הבהרה מטעם ב"כ הנתבע מיום  531364ביום 

 2 .6731364הוגשו לתיק ביום 

 3 .131362ת דעתו ביום מר האושנר נחקר על חוו -השמאי

 4 

 5נחקרו העד  66.7.5264נשמעה חקירתה הנגדית של התובעת ואילו ביום  1.1.5264ביום  .61

 6 מטעם התובעת, מר דוד אסולין )עובד לשעבר בעסק( והנתבע.

 7 

 8הגיש הנתבע את סיכומיו, וביום  6131361הגישה התובעת את סיכומיה, ביום   134361ביום   .61

 9 עת את סיכומי התשובה.הגישה התוב 631361

 10 

 11יוער כי הסקירה הדיונית כמפורט לעיל הינה בבחינת סקירה "בקליפת האגוז"  שכן  

 12בעניינם של הצדדים ניתנו במרוצת השנים ובמסגרת ההליכים הרבים שניהלו מעל 

 13 מאתיים החלטות שבחלקן פרוצדורליות ובחלקן מהותיות.

 14 

 15 דיון והכרעה:

 16 

 17, כך שיחסיהם הכלכליים מוסדרים בחוק יחסי ממון בין בני זוג 6711הצדדים נישאו בשנת  .61

 18 .6711-התשל"ג

 19 

 20לסיכומי  0)ר': סעיף  5262הצדדים בסיכומיהם הסכימו כי מועד הקרע הינו חודש מאי  .61

 21 לסיכומי הנתבע(. 7/-6/התובעת וסעיפים 

 22 

 23מהלך הנישואין, מהחומר שלפני עולה כי הזכויות והחובות שצברו הצדדים, או מי מהם, ב .67

 24 עפ"י הנטען, הם כדלקמן:

 25 
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 XXX 1חלקה  XXX, הידוע כגוש XXXב XXXבית המגורים המשותף, המצוי ברח'  א.

 2 "(, הרשום על שם הצדדים בחלקים שווים.בית המגורים" או "הבית)להלן: "

 3 

 4 )להלן:  XXXלקה ח XXX, הידועה כגוש XXXב XXXהדירה ברח'  ב.

 5 חלקים שווים."(, הרשומה על שמם בהדירה"

 6 

 7 "(העסק" או "החברה)להלן: "  "XXXחברת " -העסק ג.

 8 

 XXX 9 חלקה XXXש, הידוע גם כגוXXXב XXX המבנה בו ממוקם המצוי ברח' ד.

 10 "(, אשר רשום בלשכת רישום המקרקעין  ע"ש "מדינת ישראל".המבנה)להלן: "

 11 

 12 זכויות סוציאליות, כספים מטלטלין ורכבים.  ה.

 13 

 14 מוניטיןנכסי קריירה ו ו.

 15 

 16 להלן  אדרש לכלל העניינים הרכושיים אחד לאחד:

 17 

 18 (: 1422724724, ותמ"ש 24-24-//14פירוק השיתוף בבית המגורים ודמי שימוש )תמ"ש 

 19 

 20 , להורות על פירוק השיתוף בבית ובתכולתו .5211-62-62הנתבע עתר, במסגרת תיק תמ"ש  .52

 21, לחיוב התובעת בדמי שימוש ראויים 5266-62-62כמו כן, עתר הנתבע, במסגרת תיק תמ"ש 

 22הוא המועד, אשר עפ"י הנטען "סולק" מבית המגורים  -61.2.5262בגין הבית, וזאת מיום 

 23 ועד מסירה החזקה בבית לרוכש.
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 1התובעת ובתם הקטינה של הצדדים  61.2.5262עפ"י הנטען בכתב התביעה, מאז יום 

 2 מתגוררים בבית.

 3 

 4 להוכיח כל טענת הגנה מפני פירוק השיתוף בבית. לטענת הנתבע, התובעת לא הצליחה

 5הנתבע עותר למינוי באי כח הצדדים ככונסי נכסים  לצורך מכירת הבית, וזאת, לטענתו, כי 

 6 לא ניתן לסמוך על התובעת שלא תסכל ותטרפד את המכירה.

  7 

 8באשר לעתירת הנתבע לחיוב התובעת בדמי שימוש, טוען הנתבע כי התובעת יצרה אווירה 

 9. 61.2.5262איימת שלא אפשרה את המשך מגוריו בבית והוא  נאלץ לעזוב את הבית ביום מ

 10עוד טוען הנתבע כי  התובעת בהתנהגותה הביאה לסילוקו של מהבית וכפתה עליו לעזוב, 

 11וזאת בדרך של איומים בהגשת תלונות שווא, דרך התנהגות ברוטלית הכוללת השלכת בגדיו 

 12 חלפת מנעול הכניסה.בשקיות אל מחוץ לבית,  וה

 13מתגוררת התובעת, יחד עם הקטינה, בבית  5262כן טוען הנתבע כי החל מחודש מאי 

 14הצדדים, בעוד הנתבע נאלץ לגור בשכירות וגם לשלם את תשלומי המשכנתא הרובצת על 

 15 הבית.

 16( קיימת זכאות 55.62.5265מוסיף וטוען הנתבע כי אין חולק כי ממועד סידור הגט )ביום 

 17 ימוש ראויים, וזאת לאור מניעה הלכתית האוסרת מגורים משותפים.לדמי ש

 18באשר לגובה דמי השימוש, טוען הנתבע כי  יש להוסיף לדמי השימוש שהוערכו בחוות דעת 

 19 וזאת משום שמדובר בבית מרוהט ומאובזר.₪,  5,222השמאי, סך של 

 20בגין יחידת הדיור  ₪ 5,222כן יש להוסיף לדמי השימוש הראויים, לטענת הנתבע, סך של 

 21 הצמודה לבית, אשר היתה מושכרת ערב יציאתו של הנתבע מהבית.

 22כן טוען הנתבע כי אין חולק שיש להשיב לו  מחלקה של התובעת את הסך השווה למספר 

 23ועד ליום פירעון  5262חודשי המשכנתא ששולמו על ידו בלבד , קרי, החל מחודש מאי 

 24 המשכנתא במלואה.

 25 
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 1ד, טוענת כי הנתבע עתר לפירוק השיתוף בבית, ללא התייחסות ליתר נכסיהם התובעת, מנג .56

 2 של הצדדים, וזאת בניגוד להלכות המשפטיות ובחוסר תום לב.

 3 א לחוק המקרקעין.42כן התעלם הנתבע, לטענת התובעת מהוראות סעיף 

 4באשר לעתירת הנתבע לחייבה בדמי שימוש ראויים, טוענת התובעת כי המדובר בתביעה 

 5בחוסר תום לב, תוך התעלמות ממגורי הקטינה, מההלכות המשפטיות ומנטישת הנתבע את 

 6 הבית לטובת אישה אחרת.

 7עוד טוענת התובעת כי הוכח שהנתבע בחר לעזוב את הבית על מנת לקשור גורלו עם אישה 

 8אחרת וכי הנתבע מעולם לא עתר לשלום בית ואף סירב לטיפול הזוגי שהוצע ע"י בית הדין 

 9 ני.הרב

 10כן נטען ע"י התובעת כי התברר מתצהירו של הבן מתן כי הנתבע שכר דירה מבעוד מועד 

 11טרם נטישתו את הבית. דבר המעיד, לטענתה, כי לא זו בלבד שלא נמנע מנתבע שימוש בבית 

 12 אלא אף שהוא לא רצה לשוב.

 13 מוסיפה וטוענת התובעת כי הנתבע גרם להתארכות הליכי המשפט למשך שנים. על כן,

 14 לטענתה, לא ייתכן כי תיענש בתשלומים חודשיים בגין מחדליו המובהקים של הנתבע.

 15שנים טרם  62באשר להשכרת יחידת הדיור, טוענת התובעת כי אין חולק כי זו לא הושכרה 

 16מועד הקרע וכי עפ"י חוות דעת השמאי לא היתה ראויה למגורים, כאשר בנוסף לא היה 

 17 ת וביטחון אישי.מקום להשכירה מטעמי דת, צניעו

 18בסיכומי התשובה משיבה התובעת לטענת הנתבע בדבר חיוב בדמי שימוש עבור דירה 

 19 מרוהטת כי הנתבע לא פנה לשמאי על מנת שיישום שווי דירה מרוהטת.

 20 

 21 קובע כי: 6717 –לחוק המקרקעין, תשכ"ט  11סעיף  .55

 22 

 23הם במקרקעין, "שותף שהשתמש במקרקעין משותפים חייב ליתר השותפים, לפי חלקי

 24 שכר ראוי בעד השימוש".

 25 
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 1ר': סעיף זה במהותו נועד למנוע עשיית עושר ולא במשפט של מי מהשותפים במקרקעין  )

 2 (.7//, 60/( 0זידאני נ' אבו אחמד, פ"ד נג) 702705דברי השופט אנגלרד בע"א 

 3 

 4"כאשר השותף האחד  הלכת זרקא קובעת כי החובה לשלם דמי שימוש ראויים קיימת

 5שתמש במקרקעין באופן בלעדי, באופן שנמנע מיתר השותפים להשתמש אף הם באותם ה

 6 ((. /14.2.200זרקא נ' פארס )ניתן ביום  2001704מקרקעין" )ר':  ע"א 

 7 

 8בהמשך להלכת זרקא נפסק, לא אחת, כי ככלל בן זוג העוזב את דירת המגורים מרצונו אין 

 9ל להפוך את בן הזוג האחר ל"שוכר בעל הוא זכאי לדמי שימוש ראויים, שכן אינו יכו

 10ורדה  14741/(  ע"מ )ירושלים( 0.0.1446פלוני נ' פלונית )מיום  0772745" )ר': בע"מ כורחו

 11 ( (.24.1441./2רפאלי נ' עמיחי עפל )מיום -עפל

 12 

 13יחד עם זאת, הכירה הפסיקה כי אין בעזיבת בן זוג את הבית המשותף בתקופת משבר בין  .51

 14י להוות ויתור לעתיד וכדי לשלול ממנו דמי שימוש בתקופה מאוחרת יותר וכי בני הזוג כד

 15"המועד שממנו ואילך יהיה זכאי המשיב לדמי שימוש ראויים נתון לקביעתו של בית 

 16 (.16.2.1446פלונית נ' פלוני מיום  0216745המשפט לענייני משפחה" )ר': בע"מ 

 17 

 18יש בה כדי להצביע על כך שבן הזוג העוזב  כן נקבע בפסיקה כי הגשת תביעה לפירוק שיתוף

 19)ר': כב' השופט שנלר אינו מסכים לשימוש ייחודי ואינו מוותר על דמי שימוש ראויים 

 20וכב' השופטת שטמר בעמ"ש )חיפה(         /12.0.142מיום  06-21-40//בעמ"ש )ת"א( 

 21בתמ"ש)ב"ש(  כן ר' פסק דינה של כב' השופטת גאולה לוין /142./.0מיום  /10511-45-2

 22 (.20.0.1425ר.ח. נ' מ.ח. מיום  27070-41-21

 23 

 24 
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 1את השיקולים   (7.1426./)מיום  605/2-22-25בתמ"ש חברי, כב' השופט זגורי מנה  .54

 2המנחים את בתי המשפט לענייני משפחה במסגרת הכרעה בתביעות לחיוב בדמי שימוש 

 3 ראויים, ובהם השיקולים הרלוונטיים למקרה דנן:

 4 

 5 הארכת תקופת השיתוף ע"י אחד מבני הזוג מטעמיו הוא, בין במישרין ובין    א.    

 6 באמצעות עיכוב הסדרת הגט, בעוד הצד השני מבקש פירוק שיתוף.

 7 

 8 כשמדובר בבית גדול, שמקרה של אי מימושו יגרום להפסד כלכלי. ב.   

 9 

 10 ו כשבני הזוג  אבחנה ברורה בין תובענה לחיוב בדמי שימוש לפני הגירושין, היינ ג.  

 11עדיין נשואים, לבין עתירה לתקופה שלאחר הגירושין, כאשר, ככלל, מיום הגירושין 

 12ואילך, מאחר שהצדדים מנועים מלגור יחד תחת קורת גג אחת, יש לפסוק לבן הזוג 

 13שאינו גר בדירה, דמי שימוש ראויים, אלא אם הוכיח הנתבע ויתור מפורש על דמי 

 14 שימוש מצד התובע.

 15 

 16ישום ההלכות בעניין דמי שימוש ראויים על נסיבות המקרה דנן מוביל למסקנה כי הנתבע י .52

 17(  ועד למועד 1.62.5262זכאי לדמי שימוש ראויים מיום הגשת התביעה לפירוק שיתוף )מיום 

 18 בו יפונה הבית ע"י התובעת.

 19 

 20הבית,  מחומר הראיות והעדויות שהובאו בפני לא ברור באם הנתבע עזב מיוזמתו את .51

 21, או  (1420./.7לפרו' מיום  56)ר': חקירתה הנגדית של התובעת בעמ' כטענת התובעת 

 22לפרו' מיום  //)ר': חקירתו הנגדית של הנתבע בעמ' שמא, סולק מהבית, כנטען ע"י הנתבע 

22.0.1420). 23 

 24 
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 1יחד עם זאת, שוכנעתי כי כאשר התובע ביקש לשוב ולהתגורר בבית, זמן קצר לאחר יציאתו 

 2 הבית, נמנע הדבר ממנו ע"י התובעת, תוך שהחליפה את מנעול  דלת הכניסה.מ

 3 

 4התובעת הודתה בחקירתה הנגדית כי הנתבע פנה, באמצעות בא כוחו, אל ב"כ התובעת תוך 

 5שהצהיר שחפץ לחזור הביתה, אך התובעת בחרה להתעלם מפניות אלו, תוך שנימקה 

 6 (.22-21שורות  1420./.7לפרו' מיום  56' )ר': בעמהתנהגותו זו בכך הנתבע "אדם בוגר" 

 7 

 8התובעת אף אישרה בחקירתה הנגדית כי החליפה את מנעול דלת הכניסה. טענתה כי הדבר 

 9נעשה בעקבות פריצה לבית וכי העבירה מפתחות לידי הבן אורי, עבורו ועבור הבן לא 

 10 הוכחה.

 11 

 12בא כוחה על מנת כאשר נשאלה התובעת בחקירתה הנגדית מדוע, בעת שנעשתה פנייה ל

 13לאפשר לילדי הצדדים לקחת את בגדיהם מהבית, לא השיבה כי ברשות הילדים והנתבע 

 14 מפתח של הבית  , השיבה כי:

 15"הם בחרו שלא להשתמש במפתח ולשלוח מכתב. מערכת היחסים היתה טעונה והם ביקשו 

 16 לקחת את הבגדים כשאני לא בבית"

 17 .(.1420./.7לפרו' מיום  /56-5)ר': חקירתה הנגדית של התובעת בעמ' 

 18 

 19הודתה התובעת כי שמה אף את בגדיו של הנתבע  לפרו'( 60)בעמ' בהמשך חקירתה הנגדית 

 20"אני בשקיות, על אף שנתבקשה לאשר לילדים לאסוף את בגדיהם והסבירה זאת בכך כי 

 21 לא שמתי לב. ביקשו בגדי חורף ושמתי את כל בגדי החורף".

 22 

 23מהימנים בעיני, ושוכנעתי כי אכן מנעה מהנתבע כניסה הסבריה של התובעת לא נמצאו 

 24לבית תוך החלפת מנעול דלת הכניסה לבית ותוך שארזה את בגדיו והוציאה אותם מחוץ 

 25 לבית המגורים, אף שלא נתבקשה לעשות כן.
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 1 

 2זאת ועוד, הנתבע הגיש, כאמור, תביעה לפירוק השיתוף בבית, בכך הנתבע  גילה דעתו בכל  .51

 3לכך שאינו מסכים, לא לשימוש ייחודי של התובעת בבית ולא לוויתור על דמי דרך שהיא 

 4שימוש ראויים. בנסיבות אלה, יש לראות את השימוש הבלעדי שעשתה התובעת בבית 

 5 כעשיית עושר ולא במשפט בחלקו של התובע.

 6 

 7ים חדר 1כמו כן, לא ניתן להתעלם מכך כי המדובר בבית גדול, מרוווח ומפואר, המונה  .51

 8לכתב התביעה המתוקן אשר הגישה התובעת בתיק תמ"ש  5)ר': האמור בס' ויחידת דיור 

 9 ,  כך שהמדובר בנזק כלכלי גדול.(21-/4-/5277

 10 

 11, ולאחר מועד הגירושין  ברור ונהיר היה 55362365יתרה מזו, הצדדים התגרשו ביום  

 12 ו עם התובעת. לצדדים כי קיימת מניעה הלכתית לנתבע לשוב ולהתגורר בבית יחדי

 13 

 14לא מצאתי מקום לקבל טענת התובעת כי המגורים בבית נועדו למדורה של הקטינה לפי  .57

 15א לחוק המקרקעין, שכן ברור כי מחלקה של התובעת, אשר יתקבל מהתמורה 42סעיף 

 16ממכירת הבית ובצירוף המזונות בהם חוייב הנתבע, יש די כדי להבטיח מדור לקטינה עד 

 17 ת.הגיעה לגיל בגרו

 18כן ברור כי לצורך הבטחת מדור לקטינה אחת אין צורך בבית גדול ומרווח אלא די בדירה 

 19 קטנה יותר.

 20התמורה שהיתה מתקבלת ממכירת הבית, ככל שהתובעת היתה נעתרת לבקשת הנתבע 

 21לפירוק השיתוף בבית הצדדים , היתה מאפשרת לתובעת רכישת דירה  חלופית ומדור ראוי 

 22 לה ולקטינה.

 23 

 24 /5בעמ' י טענת התובעת בחקירתה הנגדית כי הנתבע חתם על חוזה שכירות לשנה )יוער כ

 25( לא הוכחה ואף אין בה כדי להצביע על ויתורו של הנתבע /2שורה  1420./.7לפרו' מיום 
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 16מתוך  17

 1בדבר חלקו בדמי שימוש ראויים בגין בית המגורים. ביחוד בשים לב כי התובעת החליפה 

 2ממנו לשוב לבית , ועל כן נאלץ הנתבע  לשכור דירה מנעול בבית המגורים ובכך מנעה 

 3 למגורים.

 4 

 5 סבורני כי טענת התובעת כי הנתבע עתר לפירוק השיתוף בבית המגורים )במסגרת תמ"ש 

 6( הינה בניגוד להלכות המשפטיות לפיהן יש לערוך איזון בכלל נכסי הצדדים 5211-62-62 

 7 ר':)

 8טור התובעת מחיוב בדמי שימוש ראויים , אין בה כדי לפלסיכומי התובעת( 00סעיף  

 9 לנתבע, אשר נמנע ממנו במהלך השנים שימוש בבית.

 10 

 11  5,122,222, בסך של 1.66.5266שווי בית המגורים הוערך ע"י השמאי מר טלמון, נכון ליום  .12

.₪ 12 

  13 

 14 בחודש נכון ליום ₪  2,522את שווי דמי השימוש הראויים העריך השמאי בסך של 

16.1.5265 . 15 

 16 

 17יוער כי הנתבע בסיכומיו לא ביקש עדכון דמי השכירות הראויים ואילו התובעת לא עתרה 

 18לקביעת דמי השימוש הראויים נכון למועד מוקדם יותר . על כן, אני מורה כי התובעת 

 19 בחודש.₪  5,122תישא במחצית הסכום האמור, דהיינו, סך של 

 20 

 21בעת בדמי שימוש ראויים אף בגין לא מצאתי מקום לקבל טענתו של הנתבע בדבר חיוב התו

 22 יחידת הדיור הצמודה לבית ו3או בגין השכרת בית מרוהט ומאובזר.

 23אף בהנחה כי יחידת הדיור היתה ראויה למגורים, הנתבע לא הוכיח גובה דמי השימוש 

 24 הראויים ולא הוכיח כי יחידת הדיור היתה מושכרת סמוך ליציאתו מהבית.

 25 שכירות ביחס לבית מרוהט ומאובזר.כן לא הוכיח הנתבע גובה דמי 
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 16מתוך  18

 1הנתבע אף לא פנה למומחה בשאלות הבהרה בעניינים אלו ולא פנה לבית המשפט לצורך 

 2 השלמת חוות הדעת.

 3 

 4לפרו'  65בעמ' ( ולאור הודאת התובעת )1.4נוכח האמור בחוות דעת המומחה )בסעיף  .16

 5על הבית על לפירעונה, אני כי הנתבע נשא  לבדו בתשלומי המשכנתא שרבצה  (/21-2שורות 

 6קובע כי בעת חלוקת הכספים מהתמורה ממכירת הבית ,  יועבר מחלקה של התובעת  לידי 

 7ועד לפירעון  51.2.5262הנתבע  מחצית מתשלומי המשכנתא בגין הבית,  אשר שולמו מיום 

 8 המשכנתא ע"י הנתבע.

 9 

 10נוע מהנתבע לפרק את משלא מצאתי בטענות התובעת טענות הגנה אשר יש בהן כדי למ .15

 11השיתוף בבית הצדדים ולממש את זכויותיו הקנייניות בבית, ולאור האמור לעיל, אני מורה 

 12על פירוק השיתוף בבית המגורים ומינוי באי כח הצדדים ככונסי נכסים לצורך מכירת הבית 

 13וחלוקת התמורה בין הצדדים בחלקים שווים וזאת לאחר תשלום הוצאות המכירה  לרבות 

 14 לומי מס ככל שיחלו, ובכפוף לאמור בסיפא של סעיף זה.תש

 15ועד למועד בו  1.62.5262כן אני מחייב התובעת לשלם לידי הנתבע דמי שימוש ראויים מיום 

 16 לחודש.₪  5,122תפנה את הבית בסך של 

 17הסכומים החודשיים בגין דמי השימוש יישאו הפרשי ריבית והצמדה כדין ממועד היווצרות 

 18 ועד התשלום בפועל.החיוב ועד למ

 19כן אני קובע כי מחלקה של התובעת בתמורה ממכירת הבית יקוזז הסכום שעל התובעת 

 20לשלם לנתבע בגין דמי שימוש כאמור לעיל וכן יקוזז מחצית מתשלומי המשכנתא בהם נשא 

 21 )כולל( ועד לפירעון המשכנתא. 5262הנתבע מחודש יוני 

 22 

 23בדבר שווי  1.66.5266מר אליהו טלמון, מיום לא נעלם מעיני כי חוות דעתו של השמאי, 

 24הבית  אינה מעודכנת. אך, יחד עם זאת, לא מצאתי מקום להורות על הגשת חוות דעת 

 25מעודכנת ביחס לשווי הבית, שכן ממילא, כפי שיפורט להלן, יימכר הבית לכל המרבה 
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 16מתוך  19

 1בגין במחיר, באמצעות כונסי הנכסים, אשר יערכו התמחרות לצורך מיקסום התמורה 

 2 מכירת הבית.

 3 

 4 

 5 (:5277/74/721ותמ"ש   724724//14ודמי שימוש  ) תמ"ש   XXXפירוק השיתוף בדירה שברח' 

 6 

 7.  באי כח הצדדים 1.66.5266נכון ליום ₪  6,622,222הדירה הוערכה  ע"י השמאי בסך של  .11

 8 מונו ככונסי נכסים להשכרת הדירה וחלוקת דמי השכירות.

 9 

 10 הסכימו לפירוק השיתוף בדירה. הצדדים בסיכומיהם .14

 11 

 12יחד עם זאת, הנתבע  טוען בסיכומיו, יש ליתן משקל מהותי ומשמעותי להתנהלותה של 

 13התובעת, אשר, עפ"י הנטען, סירבה לשתף פעולה עם מכירת הדירה ואף סירבה להצעת 

 14הנתבע להעביר לידיה את מלוא דמי השכירות בכפוף לכך שתישא בתשלומי המשכנתא. 

 15 פ"י הנטען, גרמה התובעת להוצאות מיותרת ולבזבוז זמן שיפוטי יקר.בכך, ע

 16 

 17כן טוען הנתבע כי בבוא בית המשפט להכריע בפירוק השיתוף בבית המגורים ובדירה,  עליו 

 18להתחשב בהוצאות המיסוי הצפויות בעת מכירת הנכסים ולהורות כי הוצאות אלה יחולו על 

 19 הצדדים בחלקים שווים.

 20 

 21ירתה של התובעת לדמי שימוש ראויים בדירה, כפי שזו עולה מכתב התביעה בעניין עת .12

 22 כי:  1.1.5264, הודיע בא כוחה בדיון מיום 26111-21-65שבתמ"ש 

 23 
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 1מתייחס לדירה המשותפת ולדמי השכירות  5277/74/721"ככל שהתביעה בתיק 

 2התערבות העתידיים האמורים להיות משולמים מיום שמוננו כונסי נכסים, אין צורך ב

 3 שיפוטית יותר."

 4 

 5התובעת אף זנחה סעד זה בסיכומיה, על כן אני מוצא מקום לדחות תביעת התובעת בעניין 

 6 זה.

 7 

 8בהסכמת הצדדים אני מורה על פירוק השיתוף בדירה  ומינוי באי כח הצדדים ככונסי  .11

 9אחר נכסים לצורך מכירת הדירה וחלוקת התמורה בין הצדדים בחלקים שווים ביניהם, ל

 10 ניכוי הוצאות המכירה ותשלומי מס ככל שיחולו.

  11 

 12יוער כי אף ביחס לשווי הדירה, ועל אף פרק הזמן הרב שחלף מאז הגשת חוות דעתו של 

 13(, לא מצאתי מקום להורות על הגשת חוות דעת 1.66.5266השמאי, מר טלמון )ביום 

 14, באמצעות כונסי מעודכנת  שכן ממילא, כמפורט להלן, תמכר הדירה לכל המרבה במחיר

 15 הנכסים, אשר יערכו התמחרות לצורך מיקסום התמורה בגין מכירת הדירה.

 16 

 17 הזכויות בחברה :

 18 

 19 מהמניות. 6%ממניות החברה ואילו לתובעת  77%כאמור לנתבע  .11

 20 

 21"( חוות הדעת)להלן: " 6131362המומחה פרופ' רמי יוסף בחוות דעתו המעודכנת  מיום 

 ₪22  127,141עריך את השווי ההוגן נטו של החברה בסך של לחוות הדעת(  ה 57)בעמ' 

 ₪23  457,156-ברוטו ללא ניכוי מס(, כך שחלקה של התובעת מסתכם ב₪   6,222,111)

 24 ללא ניכוי מס(.₪  222,117)

  25 
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 16מתוך  21

 1לטענת התובעת  הנתבע הודה כי החברה משותפת לבני הזוג, אך למרות זאת, עפ"י הנטען,  .11

 2 אומדן שווי החברה ולגרוע מזכויותיה.עשה  כל שלאל ידו להכשיל 

 3 התובעת בסיכומיה מצהירה כי הצעת אחי  התובעת, אשר הועלתה בדיון מיום

 4 מיליון עומדת בעינה. 5, לרכישת חלקו של הנתבע בחברה בשווי עסק של 1.1.5261

 5 

 6עוד טוענת התובעת כי לאור האמור בחוות הדעת המעודכנת של המומחה    כי         בשנים 

 7נרשם גידול משמעותי בהכנסות "בשל ההשקעה בהרחבת החנות שהניבה  5266-5265

 8הכנסות נוספות", הערכת שווי החברה המתעלמת מהשבחה שמומנה מכספים משותפים 

 9ואשר נעשתה מיד לאחר הפירוד, תפגום מהותית בזכויות התובעת, ועל כן, לטענתה, על בית 

 10 המשפט לקחת זאת בחשבון.

 11 

 12עת בסיכומיה כי בית המשפט יתן דעתו במסגרת פסק הדין לפערים הבלתי עוד עותרת התוב

 13פרופ' רמי  -מועדי הקרע ולכך שהמומחה 5סבירים בהתחייבויות הפיננסיות של העסק בין 

 14( עמדו ההתחייבויות הפיננסיות ע"ס 5262יוסף מצא כי במועד הקרע הראשון )בחודש מאי 

 15( עמדו ההתחייבויות 5266חודש אוגוסט בעוד במועד הקרע השני )ב₪,  157,222של 

 16 ₪. 627,222הפיננסיות ע"ס של 

 17פער זה, לטענת התובעת, מהווה ראיה למניפולציות שבוצעו ע"י הנתבע השולט בעסק באופן 

 18 בלעדי.

 19 

 20לשיטת התובעת,  אך ורק הענקת מחצית המניות בפועל לידי התובעת, תמצה את זכויותיה 

 21 י יגרע מזכויותיה בפועל.בעסק המשפחתי, בעוד שאיזון כספ

 22 

 23לחילופין, טוענת התובעת כי באם בית המשפט יורה על איזון כספי, יש להוסיף לחלקה של 

 24התובעת  את שווי דמי השימוש שפרופ' יוסף הפחית משווי העסק. וכן, לטענתה, במקרה של 
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 16מתוך  22

 1רך איזון כספי, יש לשלם לתובעת מחצית שווי החברה ברוטו אא"כ יוכיח הנתבע כי לצו

 2 התשלום שילם מס בפועל.

 3 

 4. כן 77%לעומת  6%הנתבע, מנגד, טוען כי התובעת הודתה כי חלקה בחברה עומד על  .17

 5הודתה התובעת, עפ"י הנטען, כי למעט אותה מנייה בודדת, לא הייתה לה כל זיקה שהיא 

 6לחברה, לא השתתפה בישיבות החברה, לא חתמה על הסכמים, לא התחייבה באופן אישי 

 7 ר החברה ולא נטלה ערבויות ו3או הלוואות אישיות לטובת החברה.עבו

 8 

 9ע"כ, לשיטת הנתבע, התובעת אינה יכולה לטעון לזכויות בעלות בחברה ואין היא זכאית 

 10 לכך.

 11זכאותה של התובעת מסתכמת, לטענת הנתבע, בכך שהשווי של החברה ייכלל במסת 

 12 .51.2.5262ליום  הנכסים לאיזון נטו לאחר הוצאות מיסוי, וזאת נכון

 13 

 14אכן הנתבע הודה ב"שיתוף" התובעת בחברה ובמבנה. כפי העולה בחקירתו הנגדית במסגרת  .42

 15(, בדברי בא כוחו בדיון מיום 65.65.5266לפרו' מיום  55)בעמ' 44111-22-62תיק תמ"ש 

 16 (.4)בסעיף  45127-22-62ובכתב ההגנה המקורי שהוגש במסגרת תיק תמ"ש  4.62.5266

 17 

 18טען הנתבע כי הוא  מכיר בכך ששוויי  26111-21-65, בכתב ההגנה המתוקן בתמ"ש מנגד

 19 החברה והמבנה  העסקי יובאו בחשבון במסגרת איזון המשאבים.

 20 

 21טען הנתבע כי העסק והמבנה הינם רכושו הפרטי, אך  66.7.5264אף בחקירתו הנגדית מיום 

 22 (.24-26שורות  74ובעמ'  21' שורה לפרו 7/ר': עמ' בשווי בלבד" ) 22%מוכן לתת לתובעת "

 23 

 24 ,  בתמ"ש51.62.5261יחד עם זאת, מעיון בכתב התביעה המתוקן, אשר הוגש ביום  .46
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 16מתוך  23

 1)ר': עולה כי התובעת עתרה לאיזון הרכוש המשותף על פי חוק יחסי ממון  45127-22-62

 2ועל אף  (, על אף שנטען בכתב התביעה לשיתוף בנכסיםלכתב התביעה 6/-, ו0/-//סעיפים 

 3 הצהרתו של הנתבע בעניין השיתוף, כטענת התובעת.

 4 

 5התובעת לא עתרה בכתב התביעה המתוקן  לפסק דין הצהרתי ביחס לחברה  ו3או למבנה 

 6העסקי  או לקביעת כוונת שיתוף ספציפית  ביחס לנכסים אלו או לפירוק שיתוף בחברה 

 7 ו3או במבנה.

 8 

 9, עתרה התובעת 45127-22-62בתמ"ש  51.62.5261בכתב התביעה המתוקן, אשר הוגש ביום  .45

 10 כדלקמן:

 11 

 12 ://סעיף 

 13 

 14"לפיכך ולאור העובדה שהצדדים נישאו לאחר כניסתו לתוקף של חוק יחסי ממון בין בני 

 15, הרי שהמשטר הרכושי החל על יחסיהם הממוניים הינו הסדר איזון 6711-זוג, התשל"ג

 16חצית מכלל הרכוש שצבר מי מהם, בין המשאבים, לפיו זכאית התובעת למחצית או לשווי מ

 17על שמו ובין על שמו של אחר, למן נישואיהם, בין בכסף ובין בעין, ולחלקה בנכסי קריירה 

 18 של הנתבע בהתאם להלכות שפורטו לעיל"

 19 

 20 :0/סעיף 

 21 

 22"כבוד בית המשפט מתבקש להורות כי במסגרת איזון המשאבים שיעשה בין הצדדים יובאו 

 23הזכויות מכל מין וסוג שהוא לרבות הרשומים על שם הנתבע ו3או  בחשבון כל הנכסים וכל

 24" בכל סניפי הבנקים ו3או חברות השקעה ו3או חברות ביטוח ו3או XXXעל שם החברה "

 25 בכל גורם פיננסי אחר בישראל"
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  1 

 2 :6/ובסעיף  

 3 

 4 " אשר על כן יתבקש בית המשפט כדלקמן:

 5 

 6מין וסוג שהוא, ללא יוצא מן הכלל, לפסוק כי כל הנכסים, הכספים והזכויות ,מכל  א.

 7הרשומים )בשלמותם או בחלקם( ע"ש מי מהצדדים ו3או המוחזקים עבורו, ע"י גורמים 

 8אשר נצברו בתקופת החיים המשותפים, לרבות נכסי הקריירה של  -אחרים הפועלים מטעמו

 9פי  כל אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהרכוש המשותף של בני הזוג ויש לאזנם על -הנתבע

 10 ".6711 -חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג

 11 

 12 הנה אם כן, התובעת בכתב תביעתה המתוקן עתרה לאיזון משאבים מכוח חוק יחסי ממון.

 13 

 14 ,40-22-/2220תמ"ש , אשר ניתן במסגרת 1.1.5261כפי שקבעתי בפסק דיני מיום  .41

 15ש בין בני זוג נשואים:  קיימים שלושה  אדנים  נורמטיביים  כבסיסים להכרעה בסכסוכי רכו

 16אדן ראשון הנו משטר השיתוף מכוח הלכת השיתוף , אדן שני הנו משטר איזון משאבים 

 17 מכוח חוק יחסי ממון בין בני זוג ואדן שלישי הנו  מכוח הדין הכללי, ואבהיר.

 18 

 19המשטר הרכושי מכוח הלכת השיתוף, הינו יציר הפסיקה והוא חל על זוגות שנישאו לפני  .44

 20"באין כוונה אחרת משתמעת מאורח חיי הנישואין שלהם . ע"פ הלכת השיתוף 6714

 21ומהתנהגותם הכללית בעניינים הכספיים והחומריים שלהם, חזקה על זוג נשוי הגרים 

 22ביחד ובשלום במשך תקופה ארוכה, שהם מתכוונים לשותפות בכל נכסיהם שווה בשווה" 

 23 (.562( 2אפטה נ' אפטה פ"ד כה ) 505760)ע"א 

 24 
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 1חוק ) להלן :" 6711-משטר איזון המשאבים מכוח חוק יחסי ממון בין בני זוג , התשל"ג  .42

 2 והוא יציר החקיקה.  6714"(, חל על זוגות שנישאו לאחר ינואר ממון יחסי

 3ע"פ משטר רכושי זה, ובהעדר הסכם ממון, הרי שבמועד פקיעת הנישואין זכאי כל אחד 

 4 כסי בני הזוג ואשר נצברו במהלך חיי הנישואין.מבני הזוג למחצית שווים של כלל נ

 5 

 6האדן הנורמטיבי השלישי הנו כאמור מכוח הדין הכללי, ולטעמי הינו יציר הפסיקה  .41

 7 והחקיקה יחדיו, והוא מכונה  לא אחת בפסיקה,  "כוונת שיתוף ספציפית".       

 8לך חיי הנישואין, על מנת לקבוע את זכויות כל אחד מבני הזוג ברכוש במהע"פ אדן זה "

 9ניתן לפנות לדיני החוזים, לדיני הקניין, לדיני הנאמנות, לדיני השליחות, לדיני עשיית 

 10עושר במשפט, לעקרון תום הלב ולכל אותם כלים הנתונים בידינו , כדי לקבוע בעלות 

 11 (.510(  /יעקובי נ' יעקובי, פ"ד מט )  2025702אמיתית ולא פורמלית ברכוש" )ע"א 

 12 

 13היא כי הלכת  השיתוף אינה דרה בכפיפה  636314לכה הקיימת לגבי זוגות שנישאו לאחר הה .41

 14אחת עם הסדרי איזון המשאבים הקבוע בחוק יחסי ממון והיא נדחית מלפניו. יחד עם זאת, 

 15ניתן יהיה, בנסיבות מסוימות, להוכיח כוונה ספציפית של הצדדים לשיתוף בנכס מסוים. 

 16ל וידור בכפיפה אחת עם הסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק כלומר, האדן השלישי יכו

 17 .636314יחסי ממון ויחול גם על זוגות שנישאו לאחר 

 18 

 19עוד נקבע בפסיקה כי בעת בחינת השיתוף בנכס ספציפי , מתהפך נטל הראיה ומועבר לכתפי 

 20ס הצד המבקש להוכיח קיומה של אותה כוונה ספציפית, לפיכך, על הצד הטוען לשיתוף בנכ

 21להביא בפני בית המשפט ראיות על נסיבות שניתן להסיק מהן אותה כוונה לשיתוף בנכס 

 22 הספציפי.

 23 

 24 כהן כי : –בפס"ד אבו רומי הבהירה כבוד השופטת שטרסברג  

 25 
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 1"לא די בעצם קיומם של חיי נישואין משותפים, אף שהיו ממושכים , כדי לקבוע שיתוף 

 2ר כן, נמצאת מכניס בדלת האחורית את חזקת בדירת מגורים מכוח הדין הכללי. שאם תאמ

 3השיתוף , שלשיטתי איננה חלה במקביל לחוק יחסי ממון....על מנת שתוקנינה זכויות 

 4בדירת מגורים הרשומה על שם בן זוג האחד לבין הזוג האחר, על האחרון להראות נסיבות 

 5הקניית  -הכללי מכוח הדין -עובדתיות , נוסף על עצם קיום הנישואין, שמהן ניתן להסיק

 6 זכויות בדירת מגורים"7

 7 (. 2/5( 6אבו רומי נ' אבו רומי , פ"ד נו ) 76/1744)רע"א  

 8 

 9הפסיקה אף הוסיפה כי שאלה זו, האם הוכחה כוונת שיתוף בנכס מסויים, הנה שאלה 

 10 שבעובדה.

 11 

 12שיתוף  אדגיש ואבהיר כי חוק יחסי ממון  ) להבדיל מכוונת השיתוף הספציפית ( איננו יוצר .41

 13קנייני בין בני הזוג, אלא רק זכות אובליגטורית דחויה לקבלת שווים של מחצית מהנכסים 

 14 עם פקיעת הנישואין.  

 15 

 16מיום  206074/726בעמ"ש  ) באר שבע (  לעניין זה יפים הם דברי כבוד השופטת לוין  

 17בני  "   ככלל, איזון משאבים נערך תוך קביעת שווים של כלל נכסים של כי 1770726

 18הזוג...אין נוטלים כל נכס בנפרד ומחלקים אותו לשניים...איזון משאבים משמעו לשום 

 19את שווים של הנכסים , לנכות את החובות, ואת היתרה לחלק בין הצדדים... הסדר איזון 

 20המשאבים מהווה שיתוף אובליגטורי דחוי לפקיעת הנישואין. הוא אינו יוצר שיתוף קנייני 

 21 ף כספי בלבד".בנכסים, אלא שיתו

 22 

 23מכתב התביעה המתוקן עולה כי התובעת בחרה להגיש תביעתה לאיזון כולל מכח חוק 

 24הדין הכללי  ) כוונת  –יחסי ממון ולא תביעה קניינית מכוח האדן  הנורמטיבי השלישי 

 25 שיתוף ספציפי (.
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 1 

 2הווה נכס למעלה מהצריך יוער, כי אף לגופו של עניין, משאין המדובר בדירה מגורים, המ .47

 3 משפחתי מובהק,  הנטל הוא מוגבר יותר להוכחת כוונת שיתוף ספציפי בנכסים עסקיים. 

 4לא מצאתי כי במקרה דנן הרימה התובעת הנטל המוטל עליה ולא הצליחה להראות נסיבות 

 5עובדתיות שמהן ניתן יהיה להסיק מכח הדין הכללי כי הינה "שותפה" קניינית בחברה 

 6ם שווים, להבדיל מזכות אובליגטורית לאיזון משאבים מכוח חוק ובמבנה  העסקי בחלקי

 7יחסי ממון.  התובעת לא הוכיחה כי לקחה חלק פעיל בניהול העסק, ולמעשה הוכח כי 

 8 .(.1420./.7לפרו' מיום  /06-0)ר': בעמ'  התובעת לא היתה שותפה בניהולו

 9 

 10מבנה העסקי הינם נכסים זאת ועוד, סבורני כי בדברי הנתבע ובא כוחו כי החברה וה .22

 11משותפים אין משום הודאת בעל דין, אלא הדבר כוון לכך כי המדובר בנכסים ברי איזון וכי 

 12הנתבע אינו מכחיש זכותה של התובעת, במסגרת איזון המשאבים, בשוויים מחצית נכסים 

 13 אלו.

 14 

 15פות" יוער  כי מכתב התביעה המתוקן עולה כי אף ב"כ התובעת עצמו משתמש במונח "שות

 16 בעוד עותר לאיזון משאבים עפ"י חוק יחסי ממון.

  17 

 18בנסיבות אלו, ונוכח הסעדים להם עתרה התובעת בכתב התביעה המתוקן, נראה כי יש  .26

 19מקום להורות כי החברה והמבנה הינם נכסים ברי איזון, להבדיל  מסעד הצהרתי בדבר 

 20 שיתוף קנייני ופירוק שיתוף ביחס לנכסים אלו.

 21 

 22עוד, במקרים רבים הועדפה בפסיקה האפשרות להורות לבעל המניות לשלם לבן זוגו זאת ו .25

 23מחצית שווי המניות נכון ליום הפירוד, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית עפ"י חוק, על פני 

 24 74/744; ע"א 27.2.1445מיום – 2672740)ראה בע"מ אפשרות חלוקת המניות, בעין 

 25ברנוביץ' נ' ברנוביץ'  0770/אביב( -ה"פ )תל 0.21.1442שטיינמץ נ' שטיינמץ מיום 
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 1סטריק נ'  – 14600706יפו( -אביב-; ר' גם: כב' השופט גייפמן בתמ"ש )תל/0./.15מיום

 2מיום  2/072740ם( -, כב'  השופטת נילי מימון בתמ"ש )י0.1.1440סטריק, מיום 

 3 (.1447./.14ט.מ. נ' ט.נ. מיום  2/662740, כב' השופט טפרברג בתמ"ש )ב"ש(4.7.1447/

 4 

 5מנה את ( 27.2.1445)פלונית נ' פלוני מיום  2672740בע"מ כב' השופט רובינשטיין 

 6השיקולים השונים שהנחו את בתי המשפט להעדיף את אפשרות תשלום מחצית שווי 

 7 המניות על פני חלוקתן בעין :

 8 

 9 "בפסקי דין לא מעטים נדרשו בתי המשפט לבעייתיות שבהעברת בעלות במניות חברה

 10משפחתית לידי בן הזוג. זו ברורה ומדברת בעדה: עסק משפחתי אינו יכול להתנהל ככלל 

 11בשעה של מריבה אישית גדולה בין בעליו, ושעה שכל אחד מהם מושך את העגלה לכיוונו 

 12בדרך ניהולו ובגישתו העסקית. חברה משפחתית שהגיעה למצב של פירוק שיתוף בשל 

 13ישרה, שתגיע לביצועו של החיתוך שעה אחת קודם. סכסוכי משפחה, עדיף לה, בסברה ה

 14על הנזקים העלולים להיגרם לחברה המשפחתית  -מחד גיסא  -ואכן, הפסיקה הצביעה 

 15כתוצאה מהעברת בעלות במניות, ונקבע כי זיכויו של בן הזוג גם באספקטים הניהוליים 

 16שיתוף בנכסים של המניה "עלול להביא לשיבוש חמור והרסני של החברה", וכי "זכות ל

 17אינה מקנה זכות לחדור לחברה פרטית, שמתנהלת תוך הרמוניה ושיתוף פעולה בין חבריה 

 18ברנוביץ נ' ברנוביץ )לא פורסם((. במקום אחר התייחס  0770/ומנהליה" )ה"פ )תל אביב( 

 19בית המשפט לחשש שרישום המניות על שם בת הזוג "עלול להביא למריבות אין סופיות 

 20סטריק נ'  14600706ולשיתוק פעולות החברה" )תמ"ש )תל אביב יפו(  בהפעלת החברה,

 21סטריק )לא פורסם((. לעתים תקנות החברה כלל אינן מאפשרות את העברת המניות לבן 

 22סטולר נ' סטולר )לא פורסם((, ועצם ההעברה יכולה  64706//2הזוג )תמ"ש )תל אביב יפו( 

 23 עלי המניות. כל אלה דברים נכוחים הם. לעלות כדי כפייתו של שותף לא רצוי על שאר ב

 24מאידך גיסא, נזקקו בתי המשפט לנזק העלול להיגרם לאישה מרישום המניות על שמה: 

 25"בחברה משפחתית... אין זה רצוי לרשום מחצית מניות ע"ש האשה, שאינה רצויה בה. 
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 1הדבר גם עלול להביא לכך ששווי זכויות האשה בחברה יורד ערכם כתוצאה מדפוסי 

 2התנהגות שינקוט הבעל" )פרשת סטריק, לעיל(. בפרשה אחרת קבע בית המשפט המחוזי, 

 3א"ר( איננה יותר בת משפחה של הנתבע. אין זה רצוי שהיא  -כי "הנתבעת )כך במקור 

 4תקבל מניות בחברות שאיננה רצויה בהן. הדבר עלול לשמש גם פיתוי, להקטין את 

 5שטיינמץ נ' שטיינמץ  66701/)מ"א )באר שבע(  זכויותיה בחברות בעתיד, בדרכים שונות"

 6שטיינמץ נ' שטיינמץ  74/744)לא פורסם((, קביעה שזכתה לאישור בית משפט זה )ע"א 

 7)לא פורסם((. ולבסוף, שיקול נוסף: "הסדר ממוני הקושר את בני הזוג זה לזה אחרי 

 8ריתות... דבר פרידתם אינו רצוי" )פרשת סטריק, לעיל(, והפירוד הריהו בחינת "ספר כ

 9 הכורת בינו לבינה" )גיטין פ"ג ע"א(."

 10 

 11 יחד עם זאת, עדיין, לדברי כב' השופט רובנשטיין, כל מקרה ייבחן עפ"י נסיבותיו:

 12 

 13"מובן עם זאת, כי על הדברים להיבחן לפי נסיבות החברה, ולא הרי חברה משפחתית שבה 

 14לעתים אף "לא פורמלי" כלל בן זוג אחד בלבד והאחר הוא "שותף" פורמלי או נומינלי, ו

 15 כבענייננו, כהרי חברה שבה שני בני הזוג פעילים, ובמקרה כזה הדברים מורכבים יותר."

 16 

 17לדברי כב' השופט רובינשטיין, שיקול מהותי נוסף שיש לתת עליו את הדעת הוא "פער 

 18ן זה, הזמנים שבין מועד הפירוד בין בני הזוג ליום ביצוע פסק הדין" שכן במצב דברים כגו

 19כאשר המניות בשליטתו של בן הזוג, אין לבן הזוג האחר אפשרות לאורך שנות הפירוד 

 20 להשתתף בניהול החברה ולקחת חלק בהחלטותיה ולוודא כי זכויותיה אינן מקופחות.

 21מנגד, כאשר יש פער זמנים ממועד הקרע ועד למתן פסק הדין, כאשר בתקופה זו בן הזוג 

 22אין הצדקה להורות על העברת מניות בעין, בשים לב כי  האחר לא תרם להשבחת החברה,

 23ג'  141-41//ר': כב' השופט שילה בתמ"ש ההשבחה נוצרה שנים רבות לאחר מועד הקרע )

 24 (1420./.20נ' ג' מיום 

 25 
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 1 אין חולק כי התובעת לא היתה פעילה בחברה.  .21

 2 

 3, לא השתתפה התובעת הודתה בחקירתה הנגדית כי לא היתה מעורבת בכל הקשור בחברה

 4בישיבות, לא חתמה על הסכמי רכישה ועל הסכמי רכישה, לא חתה על ערבויות אישיות, לא 

 5 .(.1420./.7לפרו' מיום  /06-0)ר': בעמ' קיבלה שכר מהחברה ולא משכה כספים 

 6 

 7( ועד היום חלפו למעלה משש שנים, במהלכן ניהל 235262זאת ועוד, ממועד הפירוד )בחודש 

 8 לבד, תוך קבלת החלטות מבלי שהתובעת תיקח חלק בהן. הנתבע את החברה

 9 

 10בנסיבות אלו, אני מוצא לקבוע כי הדרך הנכונה הינה באופן בו יחויב הנתבע להעביר לידי 

 11התובעת מחצית משווי החברה נכון למועד הקרע, בצירוף ריבית והצמדה עד מועד התשלום 

 12 בפועל.

 13 

 14להוסיף לחלקה של התובעת את שווי דמי  לא מצאתי מקום לקבל טענת התובעת כי יש .24

 15 השימוש במבנה, אשר פרופ' רמי יוסף הפחית בחוות דעתו משווי החברה.

 16המומחה ציין בתשובות לשאלות ההבהרה, אשר הגיש ב"כ התובעת בעניין קביעת דמי  

 17השימוש של החברה במבנה, כי חוות הדעת מבוססת על נתוני השכירות של החברה, "כפי 

 18 דוחות השנתיים של החברה וכן על מחירי הנדל"ן של חברת אפיקי נדל"ן".שנלקחו מה

 19ותשובת  7.21.25)ר': שאלה ג' לשאלות ההבהרה שהגיש ב"כ התובעת למומחה ביום   

 20 (.21.1425./2המומחה פרופ' רמי יוסף לשאלה זו בתשובתו מיום 

 21 

 22ב"כ התובעת לא חקר את המומחה פרופ' רמי יוסף  על חוות דעתו ו3או על תשובותיו  

 23לשאלות ההבהרה ואף לא עתר להגשת חוות דעת משלימה לצורך הערכת שווי החברה ללא 

 24 דמי שימוש. 
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 1למען הסר ספק, מובהר כי חוות דעתו המשלימה של האקטואר הוגשה בעקבות בקשתו של  

 2ת הדעת נוכח תעודת עובד הציבור ממשרד החינוך שהוגשה בעניין ב"כ הנתבע לעדכון חוו

 3 (.1425././ר' בעניין זה החלטתי בדיון מיום הפנסיה התקציבית של התובעת )

 4כך, שככל שחפצה היתה התובעת לחקור את האקטואר על חוות דעתו בעניין שווי החברה,  

 5חוות הדעת )אשר הוגשה  ואף בנושאים אחרים, יכלה  היתה לעתור לכך כבר לאחר הגשת

 6 (, אך בחרה שלא שלעשות כן.1.5.5264לתיק בית המשפט ביום 

 7 

 8על כן, אין מקום, כאמור, לקבל טענת התובעת בעניין אי הפחתת דמי השימוש משווי  

 9 החברה.

 10 

 11בשים לב כי הצדדים לא  חקרו את המומחה  פרופ' רמי יוסף על חוות דעתו  בעניין שווי  .22

 12 צא מקום לאמץ חוות דעתו בעניין זה.החברה, אני מו

  13 

 14לחוות הדעת )ב"סיכום הערכת השווי"(, השווי ההוגן של החברה נטו,  57עפ"י האמור בעמ'  

 15ללא ניכוי מס עומד על סך של  -ואילו השווי ברוטו₪,  127,141, הינו 51.2.5262נכון ליום 

6,222,111 .₪ 16 

 17 

 18עברת המניה שבידי התובעת כמפורט להלן, ככל שאיזון שווי החברה בין הצדדים, לרבות ה 

 19לא תחויב במס, על הנתבע להעביר לידי התובעת מחצית משווי החברה נטו, דהיינו מחצית 

 20 ועד התשלום בפועל. 51.2.5262בצירוף ריבית והצמדה מיום ₪  127,141הסך של 

 21 

 22במס,  ככל שאיזון שווי החברה בין הצדדים, לרבות העברה המניה כמפורט להלן, תחויב

 23 6,222,111סך של  –יעביר הנתבע לתובעת מחצית  מהסכום המתקבל משווי החברה ברוטו 

 24ועד  51.2.5262בניכוי המס שישולם, ככל שישולם , ובצירוף ריבית והצמדה מיום ₪  

 25 התשלום בפועל.
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 1 

 2 (     מס ששולם בפועל-שווי החברה ברוטו)    

                                   5 3 

 4 ום יעשה בכפוף להעברת המניה, אשר ע"ש התובעת, לידי הנתבע.התשל

 5 

 6 לפסק הדין. 12-11בעניין סוגיית המיסוי ר'  גם המפורט להלן בסעיפים 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 המבנה  , המגרש ודמי  השימוש בו:

 15 

 16 המבנה העסקי   ) המבנה והמגרש ( רשום בלשכת רשום המקרקעין  ע"ש מדינת ישראל. .21

 17יות שצורפו לחוות דעתו הראשונה של השמאי, מר האושנר,  )שהוגשה עפ"י אישורי הזכו

 18( הנתבע הינו בעל זכויות במבנה ובמגרש, נשוא התובענה, וזאת מכח הסכם 61.5.5264ביום 

 19זכאית   XXX -אשר בהתאם לאישור החברה המשכנת XXXפירוק שיתוף של חברת 

 20 להירשם כבעלת הזכויות בנכס. 

 21 

 22קומות, הכל כמפורט בחוות דעתו של השמאי מר  1ומבנה בן  המבנה העסקי כולל מגרש

 23 .6.6.5262, אשר הוגשה  לתיק ביהמ"ש ביום 62.65.5264האושנר מיום 

 24 
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 1, תוך שהשמאי   61.5.5264חוות דעתו הראשונה של  השמאי מר האושנר הוגשה ביום  .21

 2וכן העריך את מס ₪  4,612.222בסך של  1.66.5261העריך את שווי המבנה העסקי נכון ליום 

 3 ₪. 111,222השבח בסך של 

 4הוגשה חוות דעת משלימה של מר האושנר, אשר אמדה את שווי המבנה  6.6.5262ביום 

 5וכן העריך את מס השבח החזוי בסך של ₪.  1,412,222בסך של  51.2.5262העסקי, נכון ליום 

 6 ₪. 142,222-כ

 7 

 8, על כן, לשיטת התובעת, לתובעת לטענת התובעת, הנתבע הודה שהמדובר בנכס משותף .21

 9זכות קניינית במחצית הנכס, המעניקה לה דמי שימוש ממועד הקרע ועד לחלוקת הרכוש 

 10 בפועל.

 11 

 12 כן טוענת התובעת, כי הנתבע הצהיר בכתב ההגנה שהוגש במסגרת תיק תמ"ש

 13שנים לאחר  62-. על כן, הנכס נרכש כ72-, כי הנכס נרכש בתחילת שנות ה45127-22-62

 14שואי הצדדים ומכספיהם המשותפים ואף ההוצאות בגין הנכס מומנו מכספי הצדדים, כך, ני

 15 שלטענת התובעת, היא שותפה בנכס גם מכח דיני השיתוף הכלליים.

 16 

 17 התובעת מצהירה בסיכומיה כי הצעת אחי התובעת, אשר הועלתה בדיון מיום 

 18 יליון, עומדת בעינה.מ 4, לרכישת חלקו של הנתבע בנכס לפי שווי נכס של 1.1.5261

 19 

 20מר האושנר התקרבה לחקר האמת, אך, לטענתה,  -לטענת התובעת, חוות דעתו של השמאי

 21 יש להורות בפסק הדין על עדכון השומה למועד פסק הדין.

 22 

 23עוד טוענת התובעת, כי מכוח זכויותיה הקנייניות בנכס, זכאית היא למחצית הסך של 

 24בהתאם לחוות דעתו של  מר האושנר, בתוספת  -מידי חודש בגין דמי שכירות₪  14,222

 25 ריבית והצמדה למועד התשלום בפועל.
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 1 

 2מוסיפה וטוענת התובעת כי בשים לב שהמומחה פרופ' יוסף הפחית משווי העסק דמי 

 3שימוש רעיוניים שהעסק אינו משלם בפועל, אי פסיקת דמי שימוש לתובעת, תגרום לה עוול 

 4 כפול.

 5 

 6ל שבית המשפט יורה על איזון כספי ביחס למבנה , אין מקום עוד טוענת התובעת כי, ככ

 7להורות על ההפחתות שמפורטות בחוות דעת השמאי מר האושנר, שכן, לטענתה, המדובר 

 8 בעלויות שאין הנתבע נושא בהן בפועל.

 9כמו כן, התובעת הודיעה בסיכומיה כי  היא חולקת על השווי שהוערך בחוות דעת השמאי 

 10הנכס. שווי שנפגם, לטענתה, לאור פעולות ההסתרה וההסוואה שערך עבור קומה ב' של 

 11 הנתבע ואשר בגינן הוערכה קומה ב' כמעטפת בלבד.

 12 

 13הנתבע, מנגד, טוען כי הן המגרש והן המבנה הינם בבעלותו הבלעדית שלו וכי לתובעת אין  .27

 14 זה. כל זכות קניינית בהם וכי לא עלה בידי התובעת להוכיח את טענותיה בעניין

 15 

 16 כלל הנתונים והראיות, לטענת הנתבע, מוכיחים בבירור כי לא היה שיתוף ספציפי בנכס.

 17כן, לטענת הנתבע, התובעת לא הוכיחה "דבר מה נוסף" המעיד על שיתוף בנכס הספציפי 

 18 ואף הוכח כי לא היתה לה כל נגיעה ו3או פעילות ו3או השקעה כלשהי בנכס ו3או בעסק.

 19 

 20כי הפסיקה לא הרחיבה ההלכה בדבר "שיתוף בנכס ספציפי" גם  מוסיף וטוען הנתבע,

 21 לנכסים עסקיים.

 22לחוק יחסי ממון, אין לתובעת כל זכות  4ועל כן, לשיטת הנתבע, לאור הקבוע בסעיף 

 23 הנובעת מזכויות קנייניות בנכס, לרבות דמי שימוש ראויים.

 24 
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 1במסגרת איזון המשאבים  כאמור, הנתבע הודה בזכותה של התובעת במחצית שווי המבנה .12

 2 .( 21-/4-/5277לכתב ההגנה המתוקן שבתמ"ש  6ר': סעיף )

 3 

 4"מחצית מהשווי ציינה כי  היא עותרת ל 1.1.5264התובעת בחקירתה הנגדית מיום 

 5, וכך גם עולה  מכתב התביעה המתוקן  שהוגש על  (2-0שורות  00שהמומחה קבע" )עמ' 

 6,   לא עתרה לפסק דין הצהרתי ו3או לשיתוף קנייני , שכן, כאמור 45127322362ידה בתמ"ש 

 7לכתב התביעה  6/-ו 0/-//)סעיפים ו3או לפסק דין הצהרתי באשר לבעלותה במבנה   

 8 )ר': כמפורט לעיל(.  01/50-45-24בתמ"ש 

 9 

 26111-21-10, אשר ניתנה במסגרת תיק תמ"ש, 55.1.5261בעניין זה, יוער כי בהחלטתי מיום  .16

 11של התובעת לחיוב הנתבע בדמי שימוש במבנה, תוך שקבעתי כי נוכח  דחיתי בקשתה 65

 12המחלוקת הקיימת בין הצדדים ביחס לעילת התביעה ובשים לב לטענת הנתבע כי התובעת 

 13אינה בעלת זכות קניינית במבנה אלא בעלת זכות לאיזון שווי הנכס במסת נכסי הצדדים, 

 14אויים שכן די היה במחלוקת זו כדי לא מצאתי מקום, לעת ההיא, לחיוב בדמי שימוש ר

 15 להוות נימוק שלא להורות על חיובים כספים בטרם בירור התובענה לגופה.

 16 

 17ביום  -על אף האמור בהחלטתי זו, בכתב התביעה המתוקן, אשר הוגש לאחר מכן

 18, בחרה התובעת לעתור לסעדים של איזון  מכח חוק יחסי ממון ולא  לסעד /17.24.142

 19 הכללי ומכוח  כוונת שיתוף  ספציפית במבנה. קנייני מכח הדין

 20 

 21לעיל, התובעת לא הרימה את נטל ההוכחה המוטל עליה ולא  47בנוסף, וכאמור בסעיף 

 22הצליחה להראות נסיבות עובדתיות שמהן ניתן יהיה להסיק כי מכוח הדין הכללי ומכוח 

 23רש עליו הוא כוונת השיתוף הספציפית כי היא בבחינת " שותפה" קניינית במבנה ובמג

 24נמצא, וזאת להבדיל מזכות אובליגטורית לאיזון משאבים מכוח חוק יחסי ממון. התובעת 

 25כאמור לא לקחה חלק בפעילות החברה שפועלת במבנה, ולא הציגה כל ראיה הקושרת 
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 1אותה למבנה  ולמגרש למעט טענתה כי אלו נרכשו במהלך חיי הנישואין. כידוע ע"פ ההלכה 

 2צם חיי נישואין ממושכים כדי להקים זכות קניינית מכוח הדין הכללי הקיימת, אין די בע

 3ומכוח כוונת השיתוף הספציפית , ועל אחת כמה וכמה עת מדובר בנכס עסקי מובהק  ) 

 4 להבדיל מדירת מגורים (.

 5 

 6 קובע כי : 6711-לחוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג 4זאת ועוד, סעיף  .15

 7 

 8בקיומם כשלעצמם כדי לפגוע בקניינים של בני הזוג, להקנות "אין בכריתת הנישואין או 

 9 לאחד מהם זכויות בנכסי השני או להטיל עליו אחריות לחובות השני".

 10 

 11עצם היותו של המבנה נכס בר איזון מכוח חוק יחסי ממון, אין בו כדי לחייב הנתבע בדמי 

 12) ראה לעניין זה וף קנייני שימוש ראויים, שכן וכאמור לעיל, הזכות לאיזון אינה יוצרת  שית

 13 המוזכר לעיל (. 206074/726פסק דינה של כבוד השופט לוין בעמ"ש 

 14 

 15לאור האמור לעיל, כל שהתובעת זכאית הינו לשווי  מחצית המבנה העסקי , נכון למועד 

 16 לפסה"ד ( , בצירוף הפרשי הצמדה וריבית עד ליום מתן פסק הדין. 61הקרע ) סעיף 

 17 

 18בנה, התובעת בסיכומיה טענה כי חווה"ד השמאי מר האושנר  מיום באשר לשווי המ .11

 19"התקרבה לחקר האמת", אך הביעה הסתייגות מחוות הדעת המשלימה  אשר  61.1.5264

 20שכן, לטענת התובעת, חוות  לסיכומי התובעת(, 05)ר': סעיף , 636362הוגשה לתיק ביום 

 21נטיים למועד פסק הדין נוכח דעתו של מר האושנר נוגעת לשלושה מועדים שאינם רלוו

 22טענתה כי הנתבע הודה בזכויותיה הקנייניות של התובעת בנכס ועל כן עתרה בסיכומיה 

 23 לעדכון השומה נכון למועד פסק הדין.

 24 
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 1נוכח הכרעתי דלעיל כי לתובעת אין זכות קניינית בנכס אלא זכות אובליגטורית עפ"י השווי  

 2 נות התובעת בעניין זה.נכון למועד הקרע, אין מקום להידרש לטע

 3 

 4כן  לטענת התובעת בסיכומיה, ככל שבית המשפט יורה על איזון כספי ביחס למבנה, אין 

 5מקום להפחתות שבוצעו במסגרת חוות דעתו של מר האושנר לאור הספקולטיביות שבהן, 

 6 אשר, לטענת התובעת, יש בהן כדי לפגוע מהותית בזכויותיה.

 7ערך בחוות הדעת ביחס לקומה ב', שווי שנפגם, לטענתה, כן חולקת התובעת על השווי שהו

 8 לאור פעולות ההסתרה וההריסה שבוצעו ע"י הנתבע.

 9בנוסף, טוענת התובעת, כי בהעדר אסמכתאות להוצאות ו3או הפחתות בפועל, אין מקום 

 10 להפחית באיזון הכספי כל עוד הנכס לא מוצא למכירה והנתבע לא נושא עלויות בפועל.

 11 לסיכומי התובעת(. 07)ר': סעיף 

 12 

 13אף על טענות התובעת  1.1.5262המומחה, מר האושנר,  נחקר ארוכות על חוות דעתו ביום 

 14 דלעיל.

 15מר האושנר הבהיר במסגרת חקירתו הנגדית את עניין ההפחתות שנעשו במסגרת חוות 

 16י וכן, לשאלת בית המשפט, ציין כ (1425././לפרוטוקול מיום  70, 72-71ר': בעמ' הדעת )

 17)עמ' אף אם בקומה הנוספת ייעשה שימוש כתצוגה, אין בכך כדי לשנות את שווי קומה זו 

 18 (.5-0לפרו' שורות  /7

 19על כן, לא מצאתי כי חוות דעתו של מר האושנר נסתרה, כאשר ניתנו על ידו הסברים  

 20 מקצועיים לטענות התובעת, כאמור לעיל.

 21 

 22 אם לחוות דעתו של מר האושנר.לאור האמור, יש מקום להעריך את שווי הנכס בהת

 23 

 24אשר על כן,  ובגין איזון שווי המבנה העסקי אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת מחצית  .14

 25בניכוי ₪  1,412,222סך של   -  51.2.5262מהסכום המתקבל  משווי המבנה העסקי נכון ליום 
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 16מתוך  38

 1ת מיום תשלום  המס ככל שיחול וישולם בפועל. הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבי

 2 ועד למועד התשלום בפועל. 51.2.5262

 3 

 4 ( המס ששולם בפועל –שווי המבנה העסקי )  

                 5 5 

 6 לפסק הדין. 12-11בעניין סוגיית המיסוי ר' להלן כמפורט בסעיפים סעיפים 

 7 

 8 סוגיית המיסוי:

 9 

 10וי, וזאת על לטענת הנתבע, יש לשום את המגרש והמבנה  ואת החברה בערכי נטו אחרי מיס .12

 11 11וכן נוכח גילו של הנתבע )גיל  שטייננמץ נ' שטיינמץ ( 74/744) ע"א פי הלכת שטיינמץ  

 12 שנים( הנושק לגיל פרישה ועל כן, אלו אירועי מס הנמצאים בטווח הנראה לעין.

 13כן טוען הנתבע כי שמאי  המקרקעין האושנר התחשב בסוגיית המיסוי בחוות דעתו וקבע כי 

 14 ₪. 112,222ח החזוי הינו בגובה של גובה מס השב

 15 

 16התובעת, מנגד, טוענת בסיכומי התשובה כי, עפ"י ההלכה הקיימת, ככל שנכס לא יימכר 

 17 ולא יהיה חיוב מס בפועל, אין לחייבה במס תיאורטי.

 18 

 19סבורני כי יש מקום לקבוע כי ככל שהעברת מניות ו3או כספים בין הצדדים בגין איזון שווי  .11

 20והמבנה  יחויבו  בתשלומי מס, יישאו הצדדים בתשלום המס בחלקים  החברה המגרש

 21 (. 1447./.4/מיום  2/072740ם( -)ר': כב' השופטת נילי מימון בתמ"ש )ישווים 

 22 

 23 

 24 זכויות סוציאליות, כספים ומטלטלין:

 25 
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 1ן איזו -(   כי עפ"י חלופה א' 55-51המומחה פרופ' רמי יוסף קבע בחוות דעתו העדכנית ) עמ'  .11

 2התובעת צריכה להעביר לנתבע  51.2.5262 -משאבים ע"י סכום חד פעמי ונכון למועד הקרע

 3בסכום חד פעמי לצורך איזון הזכויות הסוציאליות )לא כולל שווי ₪  61,441סך של 

 4 457,156החברה(. בנוסף צריך הנתבע  להעביר לתובעת , בגין מחצית שווי החברה, סך של 

.₪ 5 

 6 

 7  6.1.5267המומחה  כי על הנתבע להעביר לתובעת החל מיום באשר לחלופה ב' קבע 

 8מהפנסיה החודשית שצבר בתקופת השיתוף עד תחולת חייו, ובנוסף את מחצית שווי  22%

 9 החברה.

 10כמו כן, החל ₪.  12,726מנגד, על התובעת להעביר לידי הנתבע סכום חד פעמי בסך של 

 11מהפנסיה החודשית שצברה  22%ע מהגיע התובעת לגיל פרישה עליה להעביר לידי הנתב

 12 בתקופת השיתוף עד תום תוחלת חייה.

 13 

 14הצדדים לא חלקו על חוות דעת המומחה ולא ביקשו לזמנו לחקירה נגדית, וזאת בניגוד 

 15מר אלי אייל. וזאת לאחר שהעבירו למומחה שאלות  -לחוות דעתו של המומחה הקודם

 16 הבהרה והועברו לידיהם תשובות המומחה לשאלות אלו.

 17 

 18 הנתבע בסיכומיו מציין כי אין לו התנגדות כי כל צד יוותר עם זכויותיו הסוציאליות. .11

 19הצדדים שניהם עותרים בסיכומיהם לחלוקת הזכויות במועד פירעונן ולמתן פסק דין 

 20בהתאם לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו מתנגד לעריכת היוון ביחס 

 21 לזכויות.

 22 

 23כל תשלום שעליו להעביר לידי האישה במסגרת ההתחשבנות על זכויות לטענת הנתבע, 

 24סוציאליות פנסיוניות, יחל ממועד בו התובעת תגיע לגיל פרישה, וזאת בשל פער השנים בין 
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 1הצדדים ובשים לב כי הנתבע נושא בדמי מזונות גבוהים והדבר עשוי ליצור עיוות אדיר בין 

 2 יכולותיהם הכלכליות של הצדדים.

 3 

 4, בחירת 20-/177-4/תיק תמ"ש , אשר ניתנה במסגרת  131362כפי שנקבע בהחלטתי מיום  .17

 5המסלול הנכון והראוי לאיזון משאבים יעשה בכל מקרה בהתאם לנסיבותיו של אותו מקרה 

 6 ספציפי.

 7בהחלטה האמורה אף פירטתי  חלק מהנסיבות אשר יש בהן כדי ליתן עדיפות לביצוע 

 8 ון על פני מסלול התשלום עפ"י מועדי גמילת הזכויות. האיזון עפ"י מסלול ההיו

  9 

 10 כן קבעתי, בהחלטה האמורה, כדלקמן:

 11 

 12"נוכח הרציונאל העומד מאחורי מסלול האיזון הראשון והצורך בקידום הניתוק הכלכלי 

 13בין הצדדים, לשיטתי אופן האיזון הכולל יכול ויעשה תוך שילוב בין מסלול האיזון הראשון 

 14 איזון  השני.ובין מסלול ה

 15מקום בו חלק ממרכיבי הזכויות הנם  בבחינת "ברי איזון" ע"פ המסלול הראשון , וחלקם 

 16האחר אינם  בבחינת "ברי איזון " במסלול הראשון, ניתן שהאיזון הכולל יעשה בשילוב 

 17)ג(  לחוק יחסי  6של שני המסלולים. " הדרך" בה צריך לבחור בית המשפט מכוח סעיף 

 18 איזון המשאבים יכול ותהא דרך משולבת. ".   ממון, לצורך 

  19 

 20לאחר שבחנתי את נסיבות המקרה דנן, מצאתי כי המסלול הנכון הינו שילוב בין המסלולים,  .12

 21 וזאת מהנימוקים שיפורטו להלן.

             22 

 23אשר על כן, בהתאם לחוות דעת המומחה  יבוצע האיזון  בזכויות הסוציאליות של הצדדים 

 24 כדלקמן:

 25 
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 1 

 2 קרנות השתלמות

 3 

 4( ע"ש הנתבע נצברו זכויות בקרן ההשתלמות "מיטב" )מס' 1.6.6עפ"י חוות הדעת )סעיף  .16

 5(,כל הצבירה היא בתקופת השיתוף. נכון למועד הקרע נצבר בקרן 271-214-212211עמית 

 6 ₪ . 611,411ההשתלמות סך של 

 7 .5262הכספים נמשכו ע"י הנתבע בשנת 

 8 

 9לחוות הדעת נצברו ע"ש הנתבע כספים בקרן השתלמות נוספת  1.6.5כמו כן, עפ"י סעיף 

 10לאחר מועד הקרע, ועל כן, התובעת אינה זכאית  -65.4.5266"כלל", אך הצבירה החלה ביום 

 11 לחלק מכסים אלו.

 12 

 13לחוות הדעת קיימת צבירה לנתבע בקרן השתלמות המנוהל ע"י חברת  1.6.1עפ"י סעיף 

 14 ₪. 512, אשר עמדה נכון למועד הקרע ע"ס של נטו של (161-6216126איילון )מס' עמית 

 15 

 16 ₪.  611,111בסה"כ נצברו ע"ש הנתבע בקרנות ההשתלמות נכון למועד הקרע סך של 

 17 

 18מנגד, נכון למועד הקרע, נצברו ע"ש התובעת ב"קרן ההשתלמות למורים בביה"ס העל 

 19נכון למועד ₪  626,421( בסך נטו של 1252212יסודיים במכללות ובסימינרים" )מס' עמית 

 20 הקרע, כאשר הנתבע זכאי למחצית משווי הזכויות שנצברו בקרן.

 21  עפ"י חוות הדעת הכספים נזילים.

 22 

 23 בנוסף, נצברו ע"ש התובעת כספים נוספים בקרן ההשתלמות האמורה )מס' עמית 

 24מועד הנזילות של הכספים חל ₪ .  2,471( , אשר נכון למועד הקרע עמדו ע"ס של 71512121

 25 .6235262חודש ב
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 16מתוך  42

 1 

 2 ₪ . 621,722בסה"כ נצברו ע"ש התובעת בקרנות השתלמות סך כולל של 

 3 

 4 , אשר ניתנה במסגרת תיק תמ"ש  131362בהתאם להחלטתי האמורה מיום 

 5, ובשים לב לפערים הנמוכים ביתרות קרנות ההשתלמות אשר ע"ש הצדדים 1511-21-64

 6נראה כי יש מקום "לנקות שולחן" ולהורות נכון למועד הקרע ולכך כי כלל הקרנות נזילות , 

 7מחצית ₪  )  62,176על איזון בין קרנות ההשתלמות באופן בו הנתבע ישלם לתובעת סך של 

 8 (. 611,111  -  621,722מהסך השווה ל     

 9 

 10 קופות גמל

 11 

 12 ( ע"ש הנתבע נצברו זכויות במספר קופות גמל:1.5עפ"י חוות הדעת )סעיף  .15

 13 

 14(, נכון למועד הקרע נצבר בקופת 525-225-126766יטב" )מס' עמית בקופת הגמל "מ א.

 15 ₪ . 11הגמל סך נטו של 

 16 לחוות הדעת( 1.5.6המדובר בקופה נזילה. )סעיף 

 17 

 18(, נכון למועד הקרע נצבר בקופת 274-211-225116בקופת הגמל "מיטב" )מס' עמית  ב.

 19 ₪ . 12הגמל סך נטו של 

 20 חוות הדעת(ל 1.5.5המדובר בקופה נזילה. )סעיף 

 21 

 22( נכון למועד הקרע 4217221בקופת גמל נוספת המנוהלת בחברת "ד"ש" )מס' עמית   ג.

 23 ₪ . 521נצבר בקופת הגמל סך נטו של 

 24 לחוות הדעת(. 1.5.1. )סעיף 12הקופה תהא נזילה בהגיע הנתבע לגיל 

 25 
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 1ת השיתוף, ( נצברו ע"ש התובעת מספר קופת גמל בתקופ1.5מנגד, עפ"י חוות הדעת )סעיף  .11

 2 כדלקמן:₪  661,211אשר אינן נזילות, ואשר עומדות, נכון למועד הקרע, בסך כולל של 

 3 

 4(. נזילות הקופה 622-261-227621בקופת גמל "דפנה" )מס' עמית ₪  62,115סך של  א.

 5 לחוות הדעת( 1.5.6. )סעיף 52.1.5251ביום 

 6 

 7נזילות  622-226-146111בקופת גמל נוספת "דפנה". )מס' עמית ₪  14סך של  ב.

 8 לחוות הדעת(  1.5.5. )סעיף 12הקופה בהגיע התובעת לגיל 

 9 

 10(. נזילות הקופה 241-121-176215בקופת גמל "גל" )מס' עמית ₪  62,111סך של  ג.

 11 לחוות הדעת( 1.5.1. )סעיף 52.1.5251ביום 

 12 

 13הקופה (. נזילות 244-652-575227בקופת גמל "הגומל" )מס' עמית ₪  52,272סך של  ד.

 14 לחוות הדעת(. 1.5.4. )סעיף 6.6.5251ביום 

 15 

 226-16בקופת גמל "מנורה מבטחים יותר" )מס' עמית מעודכן ₪  16,211סך של  ה.

 17לחוות  1.5.2שנה. )סעיף  12(. נזילות הקופה החל מהגיע התובעת לגיל 5211711

 18 הדעת(

 19 

 20 , אשר ניתנה במסגרת תיק תמ"ש  131362בהתאם להחלטתי האמורה מיום 

 21, ובשים לב ליתרות קופות הגמל שנצברו  אשר ע"ש הצדדים נכון למועד הקרע, 1511-21-64

 22 נראה כי יש מקום "לנקות שולחן" אף באשר לרכיב זה ולהורות על איזון בין קופות הגמל 

 23 

 24 ₪.  21,272באופן בו התובעת תשלם לידי הנתבע סך כולל של 

 25 .( 661,211  - 111) מחצית מהסך השווה ל      
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 1 

 2 

 3 ביטוחי מנהלים

 4 

 5 1-( , ע"ש הנתבע נצברו במהלך תקופת הנישואין כספים ב1.1עפ"י חוות הדעת )סעיף  .14

 6 כדלקמן:₪  221,516ביטוחי מנהלים בסך כולל, נכון למועד הקרע, של 

 7 

 8(. קצבה חודשית בסך של 5222516בחברת כלל )פוליסה מספר ₪  61,152סך של  א.

 9 לחוות הדעת(. 1.1.6)סעיף  6.1.5267נטו החל מיום ₪  611

 10 

 11(. קצבה חודשית בסך של 62117461בחברת מגדל )מספר פוליסה ₪  412,141סך של  ב.

 12 לחוות הדעת(. 1.1.5. )סעיף 1.5267נטו החל מחודש ₪  4,162

 13 

 14(. קצבה חודשית בסך של 422422261בחברת מגדל )פוליסה מספר ₪  62,764סך של  ג.

 15 לחוות הדעת(. 1.1.1)סעיף  1.5267נטו החל מחודש  621

 16 

 17 , אשר ניתנה במסגרת תיק תמ"ש  131362בהתאם להחלטתי האמורה מיום 

 18 , וכאמור לעיל, נראה כי יש מקום "לנקות שולחן" באשר לביטוחי 1511-21-64

 19 המנהלים, אשר סכום יתרתם נמוך.

 20 

 21  ג' דלעיל,-על כן, אני מורה כי לצורך איזון ביטוחי המנהלים המפורטים בסעיפים א' ו

 22 ( ישלם 422422261פוליסה מספר -ובחברת מגדל  5222516פוליסה מספר -)בחברת כלל 

 23 (. 61,152+     62,764מחצית מהסך השווה ל ₪ )  61,161הנתבע לידי התובעת סך של 

 24 

 25 (, אני קובעת כי התובעת 62117461באשר לביטוח המנהלים בחברת מגדל )מספר פוליסה 
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 1 ם שנצברו בביטוח המנהלים בגין התקופה שממועד הנישואין זכאית למחצית הכספי

 2 (.51.2.5262( ועד למועד הקרע )61.1.6711)

 3 הוראה מתאימה לגוף המשלם עפ"י הוראות החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני

 4 תינתן במסגרת פסק הדין. 5264-זוג התשע"ד

 5 

 6 קרן פנסיה "הראל מנוף":

 7 

 8( ע"ש התובעת נצברו זכויות בקרן הפנסיה "הראל מנוף". 1.1עפ"י חוות הדעת )סעיף  .12

 9 הצבירה של קרן הפנסיה הינה בתקופת השיתוף.

 10 נטו.₪  162ערך הפדיון של הזכויות הצבורות בקרן נכון למועד הקרע מסתכם בסך של 

 11 שנה ועד תום תוחלת חייה. 14מועד הזכאות הינו מהגיע התובעת לגיל 

 12 

 13ילוב בין מסלולי האיזון ונוכח היתרה הזניחה של קרן בהתאם למפורט לעיל בעניין ש

 14בגין חלקו ₪  621הפנסיה נכון למועד הקרע, אני מורה כי התובעת תעביר לנתבע סך של 

 15 באיזון קרן הפנסיה.

 16 

 17 פנסיה תקציבית:

 18 

 19( ע"ש התובעת נצברו זכויות במסגרת הפנסיה התקציבית  1.4עפ"י חוות הדעת )סעיף  .11

 20 החינוך. הצבירה של הזכויות הינה בתקופת השיתוף.שנצברה לה במשרד 

 21 שנה ועד תום תוחלת חייה. 14מועד הזכאות הינו מהגיע התובעת לגיל 

 22על כן, הנתבע זכאי למחצית הזכויות שנצברו ע"ש התובעת במסגרת הפנסיה התקציבית 

 23( בהתאם 51.2.5262( ועד למועד הקרע )61.1.6711בגין התקופה שממועד הנישואין )

 24 .5264-הוראות החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג התשע"דל

 25 הוראה מתאימה לרישום אצל הגוף המשלם תינתן במסגרת פסק הדין.
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 תובעת –מענק פרישה, פדיון ימי מחלה וחופשה 

 6 

 7( ע"ש התובעת נצברו זכויות בגין פדיון ימי מחלה בסך של 1.2עפ"י חוות הדעת )סעיף  .11

 8 כון למועד הקרע.נ₪,  22,214

 9באשר לזכאות התובעת למענק פרישה ולפדיון ימי חופשה ציין המומחה כי אין לתובעת 

 10 זכאות.

 11על כן, הנתבע זכאי למחצית הכספים שנצברו בגין פדיון ימי מחלה בתקופת השיתוף, וזאת 

 12 במועד פרישת התובעת מעבודתה.

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 חשבונות  הבנק:

 18 

 19ה לא ביצע איזון בחשבונות הבנקים המשותפים בשל העדר לטענת הנתבע בסיכומיו, המומח .11

 20דוחות מדויקים. על כן, עותר הנתבע להורות המומחה, במסגרת פסק הדין, להשלים את 

 21 בחינת החשבונות הנ"ל.

 22עוד טוען הנתבע כי, חרף העובדה שחויב במזונות האישה והקטינה, המשיך להפקיד 

 23 66,222( בסך של 5262)עד חודש אוגוסט  משכורות לחשבון המשותף משך שלושה חודשים

 24בחודש, ועל כן, לטענתו, יש לקחת נתון זה בחשבון ולהשיב לו מחצית מהמשכורות ₪ 

 25 שהופקדו.
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 1 

 2( ציין כי לא הומצאו לידיו דוחות ריכוז יתרות ביחס לשני 1המומחה בחוות דעתו )בסעיף  .17

 3 במסגרת חוות הדעת. מועדי הקרע, ועל כן, לא אוזנו חשבונות הבנק של הצדדים

 4)מס' ימים לאחר מועד  16.2.5262יחד עם זאת, ציין המומחה בחוות דעתו כי נכון ליום 

 5 הקרע( עמדה היתרה בחשבונות הבנק של הצדדים כדלקמן:

 6 

 7( עמדה היתרה בסך 211סניף  622-251711ן -בחשבון הבנק של הנתבע בבנק הבינלאומי )ח

 8והיתרה ₪  126,161-פקדונות ₪  641,612 -ות חיסכוןתכני₪ ,  1112-)עו"ש₪  162,512של 

 9 בני"ע(.

 10 ( עמדה היתרה בסך של421421357ן -בחשבון הבנק של הנתבע בבנק לאומי )ח

 11 ₪ (. 412,215-ני"ע₪ ,  1,261-)עו"ש₪  411,212 

 12 ( עמדה היתרה ע"ס של 622-641211ן -בחשבון הבנק של התובעת בבנק מסד )ח

1,766 . ₪ 13 

 14 

 15גו בפני בית המשפט נתונים אחרים אודות יתרות בחשבונות הבנקים של הצדדים משלא הוצ .17

 16נכון למועד הקרע ובשים לב כי היתרות המפורטות בחוות הדעת מתייחסות למועד הסמוך 

 17למועד הקרע, אני מורה כי האיזון בחשבונות הבנק יתבצע עפ"י הנתונים שפורטו בחוות 

 18 הדעת של פרופ' רמי יוסף.

 19 

 20לטענת הנתבע כי יש להשיב לו את מחצית המשכורות שהפקיד לחשבון הבנק לאחר באשר  .12

 21  -)ד( לסיכומי הנתבע( 45מועד הקרע )סעיף 

 22, צורפו אישורי הפקדות ותדפיסי חשבון, מהם 62.7.5262לכתב ההגנה, אשר הוגש ביום 

 23וסט ועד אוג 5262עולה כי הנתבע אכן הפקיד לחשבון המשותף משכורות בחודשים יוני 

 24 )כולל(. 5262
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 1 44111-22-62בתיק המזונות שבתמ"ש  4.6.5266בהחלטתו של כב' השופט טישלר מיום 

 2 (.51.2.5262חויב הנתבע בתשלומי מזונות החל מיום הגשת התביעה )

 3בנסיבות אלו, יש מקום לקבל בקשתו של הנתבע להשבת כספים אלו. )מחצית מהסך של 

11,222 .)₪ 4 

 5להשיב לידי הנתבע מלוא הכספים, אך משעתר הנתבע בסיכומיו  יוער כי יתכן והיה מקום

 6 ₪ .  61,2222רק למחצית, אני מורה כי יושבו לידי הנתבע סך של 

 7 

 8איזון חשבונות הבנק של הצדדים נכון למועד הקרע ייעשה תוך השבת מחצית שלוש 

 9 משכורות שהופקדו לחשבון המשותף לאחר מועד הקרע.

 10צורך ביצוע האיזון בחשבונות הבנק יעביר הנתבע לידי התובעת אשר על כן, אני מורה כי ל

 11ש"ח  כאמור  61,222כאשר מסכום זה יקוזזו משכורת הנתבע בסך של ₪,  211,741סך של 

 12ויישא ריבית והצמדה מיום הקרע ועד ₪,  212,445לעיל. כך שהסכום הכולל יעמוד ע"ס של 

 13 מועד התשלום בפועל.

 14 

 15 

 16 רכבים:

 17 

 18, הרשום עפ"י הנטען ע"ש XXXוסיף לחלקה  את שווי מחצית רכב , יש להלטענת התובעת .16

 19 הנתבע, וזאת בהתאם למחירון לוי יצחק ונכון למועד הקרע.

 20 לשיטת התובעת, הרכב אינו בבעלות החברה, שכן רשום ע"ש הנתבע.

 21 

 22לחילופין, טוענת התובעת בסיכומיה כי ככל שבית המשפט יכריע כי הרכב נרכש מכספי 

 23יש ליתן משקל לאמור בחוות דעת האקטואר פרו' יוסף כי רכבים יוקרתיים אינם העסק, 

 24 נדרשים לפעילות החברה, בעוד הרכב נרכש טרום הקרע ובסכום עתק ומכספים משותפים.

 25 הנתבע משיב לטענה זו כי הרכב שייך לחברה ומשמש אותו ואף נכלל בשווי החברה.
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  1 

 2, אשר מצוי בבעלותה של XXX את שווי הרכב מסוגהנתבע, מאידך, טוען כי יש לאזן אף  .15

 3 התובעת ואשר , לטענתו, לא נכלל בחוות הדעת.

 4 

 5כי לא אוזנו הרכבים הפרטיים, למעט  (0בסעיף המומחה  האקטוארי בחוות דעתו ציין ) .11

 6 הרכבים אשר תומחרו במסגרת בחינת שווי החברה.

 7ציין המומחה כי  "י ב"כ התובעת,בתשובות לשאלות ההבהרה, אשר הועברו לידי המומחה ע

 8)ר' תשובה לשאלה א' בתשובות אוזן במסגרת הערכת שווי החברה  XXX  שוויו של רכב ה

 9 (.21.1425./2המומחה מיום 

 10 

 11 הרשום ע"ש התובעת. XXX , אני קובע כי יש לאזן את רכב העל כן .14

 12 בית והצמדה ., ויישא רי51.2.5262האיזון ייעשה ע"י מחירון לוי יצחק נכון ליום 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 מטלטלין :

 18 

 19באשר לחלוקת המטלטלין שבבית המגורים היא תעשה בשיטת שתי הרשימות.  ועל כן  אני  .12

 20יום, ביחס למטלטלין המצויים  64מורה לתובעת להעביר לידי הנתבע שתי רשימות, תוך 

 21 בבית, למעט חדרה של הקטינה.

 22 64שברשימה שבחר יועברו אליו תוך הנתבע יבחר רשימה אחת מבין השתיים, והמטלטלין  

 23 ימים.

 24 

 25 מוניטין ונכסי קריירה:
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 1 

 2לטענת התובעת בסיכומיה, הנתבע הודה כי המאמץ שהביא לכושר השתכרותו המוגבר  .11

 3ולבניית העסק המניב הינו מאמץ משותף לצדדים ואף הוכח כי כושר השתכרותו של הנתבע 

 4 עולה על זה של התובעת.

 5 

 6, עמדה התובעת בנטל הנדרש בפסיקה והוכיחה את קיומם של על כן, לשיטת התובעת

 7שלושת הפרמטרים המצדיקים פסיקת פיצוי בגין כושר השתכרות, והם: קיומו של בן זוג 

 8ביתי לעומת בן זוג קרייריסטי, קיומו של פער דרמטי בכושר ההשתכרות בין בני הזוג 

 9 ונישואין לאורך זמן.

 10 

 11בעת בדבר "נכסי קריירה" או בדרישתה לפסיקת פיצוי  לא מצאתי מקום לקבל טענת התו .11

 12 ו3או תשלום כלשהו בגין כושר השתכרות. 

 13 

 14אין חולק כי הפסיקה הכירה באפשרות לחלק בין בני הזוג "נכסי קריירה" שצבר אחד מהם, 

 15 וזאת בעבור חלקו של בן הזוג בפיתוח "נכסי הקריירה" ובהגדלת כושר ההשתכרות. 

 16בית המשפט יתחשב בחלוקה של "נכסי הקריירה" במקרים  עפ"י ההלכה הפסוקה,

 17 המובהקים שבהם נוצר פער ממשי  בין בני הזוג מבחינת כושר ההשתכרות שלהם.

 18כאשר מקורו של פער זה נובע מכך שאחד מבני הזוג נטל על עצמו ויתור משמעותי מבחינת 

 19ה, ובכך אפשר, ההתפתחות המקצועית, תוך מתן תרומה משמעותית לטיפוח הבית והמשפח

 20פלוני נ' פלונית )מיום  061/740ר': בע"מ בעצם, לבן זוגו להגדיל את כושר ההשתכרות )

16.7.144/ .) 21 

 22 

 23)ר': בע"מ חלוקת "נכסי הקריירה" הינה העזרה והתמיכה שמעניק בן הזוג האחד לשני 

 24 (. /24.21.144פלוני נ' פלונית ]מיום  /66074/

 25 
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 1עבד הנתבע בעסק , אך לא שוכנעתי כי לנתבע "נכסי קריירה"  אמנם, במהלך שנות הנישואין .11

 2שנוצרו בעקבות הנישואין. הנתבע עובד כמנהל החברה. הוא אינו מועסק בהסכם אישי או 

 3בכיר. אין לראות במסלול זה "קריירה" שהיא בבחינת נכס, מעבר לזכויות הסוציאליות 

 4 שצבר הנתבע והמפורטות לעיל.

 5 

 6ין שצבר הנתבע , ככל שצבר, מגולם בשווי החברה, כאשר לתובעת מחצית יתרה מזו, המוניט .17

 7שווי החברה. בנסיבות אלו, חיוב הנתבע אף ב"נכסי קריירה" או ב"מוניטין" יהווה  משום 

 8 כפל חיוב.

 9 

 10באשר לתובעת, לא שוכנעתי כי עשתה ויתורים בהתפתחותה המקצועית בשל הנישואין או  .72

 11השכלה או משרה והקריבה הקרבה משמעותית מבחינה  כי ויתרה לטובת הנתבע על

 12 מקצועית על מנת שהנתבע יוכל להתפתח ולהתקדם.

 13 

 14ושכרה נכון למועד הקרע עמד ע"ס  6711התובעת מועסקת במשרד החינוך כמורה מאז שנת  .76

 15 לחוות הדעת(. /)ר': סעיף ש"ח בחודש  7,222-של כ

 16תח ואף לא הציגה נתונים ו3או ראיות התובעת לא הוכיחה כי נמנע ממנה ללמוד ולהתפ

 17כלשהם לעניין גובה השכר אשר יכלה להשתכר, באם לא הייתה "נאלצת לבצע ויתורים", 

 18 כטענתה, לטובת התפתחותו המקצועית של הנתבע.

 19 

 20התובעת לא הוכיחה כי פער ההשתכרות הנטען בין הצדדים ו3או כי הפגיעה הנטענת  .75

 21נוצרו עקב הנישואין. לא שוכנעתי כי הנישואין גרמו  בפוטנציאל ההשתכרות של התובעת

 22לתובעת ויתור על קריירה מבחינתה או כי התובעת שילמה מחיר מקצועי בשל טיפוח התא 

 23 המשפחתי .

 24התובעת לא עמדה בנטל הנדרש  להוכיח את היקף הוויתור או האובדן שנגרם לה בשל 

 25 ה" ובפערי כושר השתכרות,.עבודתה בבית, ככל שנגרם,  לצורך הכרה ב"נכסי קרייר
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 16מתוך  52

 1 

 2שנה. אך נראה כי התובעת  51-אכן המדובר בחיי נישואין ממושכים שנפרשו לתקופה של כ .71

 3לא יצאה מקופחת מהנישואין ולא נוצר מצב של פער כלכלי משמעותי בין בני הזוג לקראת 

 4שמו החיים שלאחר הגירושין. התובעת שותפה בנכסים שנצברו במהלך הנישואין ואשר נר

 5ע"ש בני הזוג  וכן זכאית למחצית משווי הזכויות האחרות אשר צבר הנתבע במהלך חיי 

 6הנישואין, לרבות שווי החברה והמבנה  העסקי . ככל שאכן הייתה השקעה כלשהי מצד 

 7התובעת ב"קריירה" של הנתבע, פירותיה כבר הבשילו בתוך הנישואין והתובעת תמשיך 

 8נוכח הזכויות הכלכליות שיועברו לידיה במסגרת פסק דין  ליהנות מהן גם לאחר הנישואין,

 9 זה.

 10א.א נ' י.א     45-22-/5524ר' גם בעניין זה: פסק דינה של כב' השופטת לוין בתמש )ב"ש( )

 11 (17.21.1421מיום 

 12 

 13 

 14 

 15 משיכות ו7או הברחות כספים ע"י מי מהצדדים:

 16 

 17 וות דעת המומחה:לטענת הנתבע, התובעת משכה כספים רבים אשר לא נכללו בח .74

 18וכן, לטענתו, "נעלמו" ₪  12,222עפ"י הנטען, משכה התובעת, מעט לפני מועד הקרע, סך של 

 19אשר היו מצויים בתכניות חיסכון ע"ש ילדי ₪,  545,117מחשבון התובעת בבנק מסד סך של 

 20 הצדדים ואשר נועדו לצורך לימודים גבוהים.

 21 

 22ם וטוענת כי המדובר בהרחבת חזית התובעת בסיכומי התשובה מכחישה הברחת כספי

 23 אסורה.

 24 



 
 שפחה בבאר שבעבית משפט לענייני מ

  

  95724-52-05תמ"ש 

 5505105105 ש"תמ

 55/7105105 ש"תמ

 20777157105 ש"תמ
 

                                                             

 תיק חיצוני:    

  

 16מתוך  53

 1כאשר, לדבריה, ₪, אלף  12כי משכה   1.1.5264התובעת הודתה בחקירתה הנגדית מיום  .72

 2 (.11-16שורות  50עמ' הדבר נעשה לצורך "טיפול רפואי עתידי" )

 3ואילו באשר לכספים מתכניות החיסכון, כאשר הוצג בפניה דוח יתרות נכון ליום 

 4לפרו' האמור  00ר': בעמ' השיבה "אתה מתבלבל בחן תכניות החיסכון" ) 16.65.5227

 5 (.2/-/1שורות 

 6 

 7, כחודש וחצי טרם מועד 1.4.5262בוצעה, לטענת הנתבע,  ביום ₪   12,222המשיכה בסך של  .71

 8הקרע. ואילו באשר לטענה בדבר משיכת תכניות החיסכון הוצגו דוחות יתרות עד ליום 

 9 (.27-עד נ 2-ר': נבלבד ) 16.65.5227

 10 

 11ככלל, בית המשפט ימנע מעריכת התחשבנות בין הצדדים לתקופה הקודמת למועד הקרע,  .71

 12 אא"כ מוכח כי המדובר בהברחת כספים למטרות זרות.

 13שכן ישנו קושי הן באשר לבחינת מטרת ההוצאה הכספית והן בשאלת ידיעת והסכמת 

 14 הצדדים בנוגע להוצאה זו.

 15 

 16המשיכה בוצעה, ₪.  12,222תובעת הודתה, כאמור, בדבר משיכת הסך של יחד עם זאת, ה .71

 17 , כחודש וחצי טרם מועד הקרע.1.4.5262כאמור, ביום 

 18חרף טענת התובעת בדבר הצורך בכספים לטיפול רפואי, לא צורפו על ידה כל אסמכתאות 

 19לשמה לכך, וכן לא צורפו אסמכתאות לכך כי בפועל נעשה שימוש בכספים  אלו למטרה ש

 20 נמשכו.

 21על כן, נוכח האמור ונוכח סמיכות הזמנים בין משיכת הכספים ובין הגשת התביעה, ומשלא 

 22מצאתי הסבר מניח את הדעת למשיכת כספים בסדר גודל כזה ולא הציגה אסמכתאות 

 23מתאימות, אני קובע כי יש לכלול את הסכום האמור במסגרת איזון המשאבים, כך 

 24רת פסק הדין  יקוזז מחצית מהסכום שנמשך, דהיינו, סך שמהסכום המגיע לתובעת במסג

 25 ₪.62,222של 
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 1 

 2לא  מצאתי מקום לקבל את טענת ₪,  545,117באשר לטענת הנתבע בדבר משיכת הסך של  . 77

 3 הנתבע בעניין זה.

 4 

 5(.הנתבע לא פנה 27-עד נ 2-)ר': נבלבד  16.65.5227הציג דוחות יתרות עד ליום  הנתבע

 6ים לקבלת תדפיסי חשבון בנוגע למועד המשיכה, ככל שבוצעה בבקשה לקבלת צו מתא

 7 ובאשר ליתרות במועד הקרע.

 8 

 9על כן, ככל שנמשכו הכספים  ע"י התובעת, אלו נמשכו בעת שהצדדים חיו יחדיו וניהלו 

 10משק בית משותף, על כן אין הצדקה לבדוק בדיעבד את משיכות הכספים במנותק מניהול 

 11ו הצדדים כיחידה כלכלית אחת וניהלו משק בית משותף, החיים השוטף. כל עוד התנהל

 12 חזקה כי שני הצדדים פועלים לצורך ניהול משק הבית ומימונו. 

 13 

 14מקרן ההשתלמות וכי ₪  641,222התובעת, מצידה, טוענת כי הנתבע הודה שמשך סך של  .622

 15 מחשבונות הפרטי לחשבון העסק.₪  522,222העביר סך של 

 16בסיכומיה להתייחס במסגרת פסק הדין לאיזון חשבונות הבנק על כן, עותרת התובעת 

 17 ולכספים שמשך הנתבע.

  18 

 19יחד עם זאת, מחוות דעת המומחה פרופ' רמי יוסף  עולה כי קרן ההשתלמות והעברת 

 20 .לחוות הדעת( 6.2וסעיף  /.7)ר': סעיף הכספים מחשבון הנתבע נעשו לאחר מועד הקרע 

 21לחוות הדעת ( , ואילו  1.6חוות הדעת )ר': סעיף איזון קרן ההשתלמות נעשה במסגרת 

 22 דלעיל(. 7-74/)ר': סעיפים הכספים שהועברו מחשבון הנתבע אוזנו במסגרת פסק דין זה 

 23 

 24 לאור האמור, אין מקום להדרש לטענות אלו של התובעת.

 25 
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 16מתוך  55

 1 סיכום ותוצאה:

 2 

 3 לאור האמור לעיל אני מורה כדלקמן: .626 

 4 

 XXX. 5 חלקה XXX  , הידוע כגושXXXתוף בבית הצדדים שברחוב ניתן בזה צו לפירוק השי א.  

 6פירוק השיתוף בבית  ייעשה בדרך של מכירתו  לכל המרבה במחיר, כשאין מניעה לכך שמי 

 7מהצדדים יהא בגדר מי שיעלה את ההצעה הגבוהה ביותר שאז הוא ירכוש את זכויות הצד 

 8 שכנגד בבית.

 9 

 10חר סילוק הוצאות המכירה  , תשלומי מיסים  התמורה אשר תיוותר ממכירת הבית ,  לא

 11ככל שיחולו, ושכר טרחת כונסי הנכסים כמפורט להלן, תחולק בין הצדדים בחלקים שווים 

 12 ביניהם, בכפוף לאמור להלן.

 13 

 14ועד למועד בו  1.62.5262כן אני מחייב התובעת לשלם לידי הנתבע דמי שימוש ראויים מיום 

 15ודש. הסכומים החודשיים בגין דמי השימוש יישאו לח₪  5,122תפנה את הבית בסך של 

 16 הפרשי ריבית והצמדה כדין ממועד היווצרות החיוב ועד למועד התשלום בפועל.

 17 

 18בנוסף, אני מחייב את התובעת לשלם לידי נתבע  מחצית מתשלומי המשכנתא בהם נשא 

 19בית והצמדה )כולל( ועד לפירעון המשכנתא וזאת בצירוף הפרשי רי 5262הנתבע מחודש יוני 

 20 ממועד היווצרות החיוב ועד למועד התשלום בפועל.

 21 

 22דמי השימוש ותשלומי המשכנתא כמפורט לעיל, יקוזזו מחלקה של התובעת בתמורה אשר 

 23 תתקבל ממכירת הבית.

 24 
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 16מתוך  56

 1אני ממנה את באי כוח הצדדים, עוה"ד גיל שחף ורפאל שדמי, ככונסי נכסים לביצוע מכירת 

 2 וכן לחלוקת התמורה בין הצדדים על פי האמור לעיל.  הבית, סילוק הוצאות המכירה

 3 

 4 .1431חלקה  5211, הידועה כגוש XXXניתן בזה צו לפירוק השיתוף בדירת הצדדים שברחוב  ב.

 5 

 6פירוק השיתוף בדירה ייעשה בדרך של מכירתה לכל המרבה במחיר, כשאין מניעה לכך שמי 

 7ר שאז הוא ירכוש את זכויות הצד מהצדדים יהא בגדר מי שיעלה את ההצעה הגבוהה ביות

 8 שכנגד בדירה. 

 9התמורה אשר תיוותר ממכירת הדירה, לאחר סילוק הוצאות המכירה ושכר טרחת כונסי 

 10 הנכסים כמפורט להלן, תחולק בין הצדדים בחלקים שווים ביניהם.

 11 

 12אני ממנה את באי כוח הצדדים, עוה"ד גיל שחף ורפאל שדמי, ככונסי נכסים לביצוע מכירת 

 13הדירה, סילוק הוצאות המכירה , תשלום מיסים ככל שיחולו, וכן לחלוקת התמורה בין 

 14 הצדדים על פי האמור לעיל.

 15 

 16, אשר הוגשה במסגרת תיק תמ"ש XXXהתביעה לדמי שימוש במבנה ובדירה שברח'  ג.

 17 , נדחית.26111-21-65

 18 

 19דהיינו מחצית הסך  אני מחייב את הנתבע להעביר לידי התובעת מחצית משווי החברה נטו, ד.

 20 ועד התשלום בפועל. 51.2.5262בצירוף ריבית והצמדה מיום ₪  127,141של 

 21 

 22ככל שאיזון שווי החברה בין הצדדים, לרבות העברה המניה כמפורט להלן, תחויב במס, 

 23 6,222,111סך של  –יעביר הנתבע לתובעת מחצית  מהסכום המתקבל משווי החברה ברוטו 

 24ועד  51.2.5262ם, ככל שישולם , ובצירוף ריבית והצמדה מיום בניכוי המס שישול₪  

 25 (.     מס ששולם בפועל-שווי החברה ברוטוהתשלום בפועל.        )   
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 16מתוך  57

                                                                     5 1 

 2 

 3י המבנה כמו כן, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת מחצית מהסכום המתקבל  משוו

 4בניכוי תשלום  המס, ככל שיחול ₪  1,412,222סך של   -  51.2.5262העסקי נכון ליום 

 5ועד למועד התשלום  51.2.5262וישולם בפועל. הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום 

 6 בפועל.

 7 (. המס ששולם בפועל –שווי המבנה העסקי )  

                                             5 8 

  9 

 10יום מהיום וזאת על מנת לאפשר לנתבע  72הסכומים  המפורטים בסעיף זה )ד'( ישולמו תוך 

 11 לבצע התשלומים מתוך חלקו בפירוק השיתוף בנכסי הצדדים )הבית והדירה(.

 12 

 13ימים מהיום תחתום התובעת על המסמכים הנדרשים לצורך העברת המניה בחברה  1תוך  ה. 

 14 בא כוחה. ע"ש הנתבע ותעבירם בנאמנות לידי

 15עם העברת התשלום בגין שווי החברה, כאמור בסעיף קטן ד', לידי התובעת, יעביר ב"כ 

 16 התובעת המסמכים האמורים לידי ב"כ הנתבע.

 17 

 18בגין איזון קרנות ההשתלמות אשר ע"ש הצדדים. ₪  62,176הנתבע ישלם לתובעת סך של  ו.

 19 עד התשלום בפועל.ועד למו 51.2.5262הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום 

 20 יום מהיום. 12התשלום יבוצע תוך 

 21 

 22בגין איזון קופות הגמל אשר ע"ש ₪   21,272התובעת תשלם לידי הנתבע סך כולל של  ז.

 23 הצדדים.

 24 ועד למועד התשלום בפועל. 51.2.5262הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום  

 25 יום מהיום. 12התשלום יבוצע תוך 
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 16מתוך  58

 1 

 2–לצורך איזון ביטוחי המנהלים בחברת כלל ₪  61,161תובעת סך של הנתבע ישלם לידי ה ח.

 3 (. 422422261( ובחברת מגדל )פוליסה מספר 5222516)פוליסה מספר 

 4 

 5 ועד למועד התשלום בפועל. 51.2.5262הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום 

 6 יום מהיום. 12התשלום יבוצע תוך 

 7 

 8(, אני קובע כי התובעת 62117461ר פוליסה באשר לביטוח המנהלים בחברת מגדל )מספ

 9זכאית למחצית הכספים שנצברו ע"ש הנתבע בביטוח מנהלים  זה בגין התקופה שממועד 

 10( . כמו כן, אני קובע כי התובעת תהא 51.2.5262( ועד למועד הקרע )61.1.6711הנישואין )

 11חיסכון  זכאית לרישום זכויותיה אצל הגוף המשלם בהתאם להוראות החוק לחלוקת

 12 פנסיוני בין בני הזוג.

 13 

 14 בגין איזון קרן הפנסיה "הראל מנוף".₪  621התובעת תעביר לנתבע סך של  ט.

 15 ועד למועד התשלום בפועל. 51.2.5262התשלום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום  

 16 יום מהיום. 12התשלום יבוצע תוך 

 17 

 18הפנסיה התקציבית במשרד  הנתבע זכאי למחצית הזכויות שנצברו ע"ש התובעת במסגרת י.

 19, וזאת (51.2.5262( ועד למועד הקרע )61.1.6711החינוך בגין התקופה שממועד הנישואין )

 20 . 5264-בהתאם להוראות החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג התשע"ד

 21 

 22כמו כן, אני קובע כי הנתבע יהא זכאי לרישום זכויותיו אצל הגוף המשלם בהתאם להוראות 

 23 לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני הזוג.החוק 

 24 
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 1הנתבע זכאי למחצית הכספים שנצברו ע"ש התובעת בגין פדיון ימי מחלה בגין התקופה  יא.

 2(, וזאת במועד פרישת התובעת 51.2.5262( ועד למועד הקרע )6711שממועד הנישואין )

 3 מעבודתה.

 4 

 5ת מגדל )מספר פוליסה לשם ביצוע רישום של פסק הדין ביחס לביטוח מנהלים בחבר יב.

 6י' דלעיל, -(,  וביחס לפנסיה התקציבית במשרד החינוך, כמפורט בסעיפים ח' ו62117461

 7 , יש לציין כי:5264-עפ"י החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד

             8 

 9 .51.2.5262ועד  61.1.6711.         תקופת השיתוף הינה מיום הנישואין 6

 10 מזכויות ביטוח מנהלים שבחברת מגדל )מספר 22%.         השיעור המגיע לתובעת הינו 5

 11 (,  שנצברו ע"ש הנתבע בתקופת השיתוף.62117461פוליסה  

 12מזכויות הפנסיה במשרד החינוך שנצברו ע"ש  22%השיעור המגיע לנתבע הינו  .    1

 13 התובעת בתקופת השיתוף.

 14 

 15ות לחתימת בית המשפט, לצורך רישום בגופים הצדדים ימציאו פסיקתאות מתאימ

 16 ימים. 1המשלמים, וזאת תוך 

 17 

 18לצורך איזון ₪  212,445לפסק הדין, הנתבע יעביר לידי התובעת סך של  12בהתאם לסעיף  יג.

 19חשבונות הבנק בין הצדדים )וזאת  לאחר קיזוז מחצית משכורות הנתבע לאחר מועד 

 20 הקרע(. 

 21 

 22 ועד למועד התשלום בפועל. 51.2.5262מדה מיום הסכום יישא הפרשי ריבית והצ

 23 יום. 72הסכום האמור ישולם תוך 

 24 
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 1עפ"י מחירון "לוי יצחק" נכון ליום   XXXשלם לידי הנתבע מחצית שווי רכב התובעת  ת יד.

 2 ועד למועד התשלום בפועל. 51.2.5262בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום  51.2.5262

 3 יום מהיום. 12התשלום האמור יבוצע תוך 

 4 

 5אני מורה לתובעת להעביר לידי הנתבע שתי רשימות ביחס למטלטלין המצויים בבית  טו.

 6 יום, ביחס למטלטלין המצויים בבית, למעט חדרה של הקטינה. 64המגורים, תוך 

 7הנתבע יבחר רשימה אחת מבין השתיים. התכולה שברשימה שנבחרה על ידי הנתבע תועבר 

 8 ימציא בחירתו לידי ב"כ התובעת.יום מיום ש 64לידיו תוך 

 9 

 10בגין הכספים שמשכה מחשבון הבנק טרם ₪  62,222התובעת תעביר לידי הנתבע סך של  טז.

 11 לפסה"ד(.  71מועד הקרע )בהתאם לסעיף 

 12 ( ועד התשלום בפועל.1.4.5262הסכום יישא ריבית והצמדה מיום המשיכה )

 13 יום. 12הסכום ישולם תוך 

 14 

 15 ה ולמוניטין נדחית.התביעה לנכסי קרייר יז.

 16 

 17 בנסיבות העניין, ונוכח התוצאה אליה הגעתי, כל צד יישא בהוצאותיו.

 18 

 19אני ער לבקשת הצדדים לחיוב בהוצאות וטענותיהם בדבר התמשכות ההליכים , וכולי תקווה כי אי 

 20חיוב הצדדים יסייע להם לסיים את יחסיהם הרכושיים, וזאת נוכח ההליכים הקודמים  והרבים 

 21 דלעיל.  5לו בין הצדדים כמפורט בסעיף שהתנה

 22 

 23המזכירות  תסרוק את פסק הדין בתיקים שבכותרת, תשגר את פסק הדין לצדדים ותסגור את 

 24 התיקים.

 25 
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 1 מתיר לפרסום ללא פרטים מזהים.

 2 

 3 , בהעדר הצדדים.5261אוקטובר  16ניתן היום, כ"ט תשרי תשע"ז, 

      4 

 5 
 6 

 7 


